






প্রথম খণ্ড । 

/ ৮ পাসতিশনি 

শ্রীদেবী প্রসম্ন রায় চৌধুরী কর্তৃক সন্গপাদিত ও প্রকাশিত । 

কলিকাত! 

২১০1১ কর্ণঝয়(রিম রী, ভিষ্টোরিয। প্রেদে স্ীতূবনমোহন ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত 

ও ২০18 কর্ণওয়াজিম প্রীট হইতে প্রকাশিত । 

২৯০ সাল! 
এন 





প্রথমখণ্ড নব্যভারতের স্রুচিপত্র | 
[ প্রবন্ধ সকলের মতামতের জন্য লেখকগণ দায়ী] 

বিষয় লেখকাঁদগের নাম পৃষ্ঠা 

গচিষ্্য শকতি ভব কি বুঝিব দয়াময়! (পদ্য) (শ্রীযোপীন্রনাথ বন্মু, বি, এ, ) ... ২২ 

 আগ্রিময় জ্বলন্ত পুকষ | (শ্রীবিষুচরণ চট্টোপাধ্যায় ) , ০২০ ৮৯১২৩ 
অসি (ডাঃ রামদাপ সেন) *** ১৫৭১২*৬,২৭২ 

আনস্ত মিলনের রজো । (নম্পাদক) ৪০৪ **০ ৫৫৩ 

আমোদ প্রমোদ । (ভ্রীবিজয় চক্র মজুমদার) "১ ০৯ ২১৫ 

আগুাম।ন ও নিকোবর দ্বীপপুপ্তের অধিবাসী । (শ্রীবিজয় লাল দত্ত) ২২১, ৩৪০ 

আকাঁশের তারা । (ভশ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার ) ূ ০০০ রর ৩৩? 

,আনন্দমট । ( সমালে'চন1) (শ্রীবিস্ুঃচরণ চট্টোপাধ্যায় ) ০০৩৯৪, 

আকাজ্ষা। (পদ) (আচন্ত্রকান্ত সেন, এম, এ,.বিএল, ) ১৯৫৩৯ 

ইতিহাসে নাস্ডিকত]। 6 । 5, ১০ ২৩৯ 

একত।। (শ্রীরামগোপাল বন্ট্যেপাধ্যায় ) ূ ০০০ ১০৪ ৪৮৯ 

ওরে প্রাণ কি তোর বানা? (পদ্য) €শ্রীবিজয়চন্জ্ মঙ্জুমদার ) রঃ ৯ 

ওয়ার্ডসোয়ার্থ, কীট  শেলীর প্রেতাক্মার আবাহন |: (পদা) ( জ্রীবিদয়চন্ মজুমদার ) ৯৩ 

উত্সব সঙ্গীত (পদ্য) রা ১১৫৪৯ 

কবি এবং কবিতা । (শ্রীরিষুঃচরণ চট্টোপাধ্যায়). ০১, ২৪৯ 
কলিকাত। ছুই শত বছর পূর্বে। (পণ্ডিত হরপ্রসাঁ শৃত্ীঃ এয, এ,) ২৫৬ 

 €কশবচন্্র । (পদ্য) ( ভীবিজয় চন্দ্র মজুমদার ) র ৮০, রর ৪১৯ 

. চন্দ্রশেখর (সমালোচন।) (শ্রীলোকনাথ চক্রবর্তী ) ১০০ ২৯৬ 
' জীবনগতি নির্ণর । (শ্রীচণ্ডীচরপ সেন ) রঃ ৯,৬৪,৯৭১১৭৪১২২৭,৩১৩)৪৫২ 

জাতীয় একতা । (প্রীাদিত্য কুমার চট্োপাধ্য/য় বি, এ ঠা 8 ৮২,৩৮৫ 
জাতীয় উৎ্সব। (শ্রীদয়ালচন্দ্র ঘোষ ) এ ১০০ 88 

জ্রীবন বিজ্ঞান। (শ্রীফণীভূষণ মুখোপাধ্যাক্স, বি, এপ-সি ) ৮০৪৩২ 
ধন্ম, নীতি ও সমাজ । (প্রীআনন্দচন্ত্র মিজি) 1, 9 ধু 
নব্যভারত। (সম্পাদক) রি ০০৯ ১ 
নবলীল|। (উপন্যাস) (সম্পাদক) ১৭০,২৩৩১২৮২,৩৩১১৩৮৯৪২৯১৪৭২ এবং ৫৪১ 
নারী জীবনে প্রাচীন হিন্দু এবং ইংলণ্ডীয় সভাততার ফলাফল । (্রীচণ্ডীচরণ সেন) ১৮৩ 
নরবলি। (ত্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম, এ): ""* ১০২১২ 
নারায়ণদেব। ( জ্ীগগনচন্দ্র হোম) *5। "৩১৬১ 
পাশ্চাত্য মায়াবাঁদ । (শ্রীলীতানাথ দত্ত) ূ ১৮১১০৮১১৪৯১২৮৭) ও ৩৬৮ এ 

গাতাতে। (পদ্য) (শ্রীবিজয় চক্র 'অঞ্চুমদার ) ৰ চ ৪০০ ১৯৭ 



৩5 

য়। লেখকদিগের নাম ৃ ... পুষ্ঠা 

রিনি উন্ম্তত1 ? (শ্রীদিজেন্্রলাল রায়, বি) এ, ) | ১, ৩৫3 

টি গ্রস্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন। । তত, ২৯৫১৩৯১১৮৩৬ এবং ৫৭১. 

বোনতত্ব। (পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ ) ১০৫ ১, ৪৯ 

বিবিধ প্রসঙ্গ ও সমালোচন । (সম্পাদক ) টি ১৩৯১ ১৯৮ * 

বিজ্ঞান ও ধর্ম (শ্রীআনন্দচন্ত্র মিত্র) . '** "১১৩৯ 

বীর এবং বীরত্ব । (শ্রীবিষুঃচরণ চট্োপাধ॥ায়) ৮১, দি ১৫৩ 

বাঙ্সীকি ও বেদবান। ( শ্রীগোপীচন্ত্র নেন গুপ্ত) ** ৩৭১১৪০৮১৪৫৮) ও ৫০১ 

বাহির বা ভিতর? (সম্পাদক) ৪ :*।1188৩ 

বিকাশ । (ভ্রীবিষ্ণচরণ চটোপাধ্যায় ) রি ভর 

জ!তৃদ্বিতীয়! ( শ্রীবিয়চন্দ্র মস্তুমদার ) ৷ .., | ৪৮০: শ্ইুরি, 

ভারছে পৌন্তলিকাতা । (শ্রীঙ্গানন্দচন্দর ৪ ) ১০. . বহি 

ভক্ত কেশবচন্দ্র। (সম্পাদক ) রর ১8১৫ 

ভারতে ইংরাজ রাজত্ব  . £ ০ ০০ এরি 

মহাশক্তি। (শ্রীবিষুঃচরণ চট্টোপাধায় | রি ৪ 5 

বেগ। (পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ব ) : | ১৩৯১৯ ৭৬ 

রামমোহন রায়ের ধশ্ৰ বিষয়ক মত । (শ্রীনগেন্দ্রণাথ চট্োপাঁধা।য় ) ২৪,১০৬ 

রূপের কথা । ত্রীবিজয়চন্্র মজুমদার ্ ০ বি 

লোক-সংগা1। (শ্রীপিদ্ধেশ্বর রায় ) ১৭৯.২৪ ৩১২৯১১৩৫৭১৪ ৩৬,৪৬৩ ও ৫৬১ 

লক্ষযাপথে । (সম্পাদক) ৫ রঃ ৪8৪৮. 

শঙ্করাচার্যয ৷ (শ্রীদ্দিজদ[স দত্ত, এম, এ, ) ঠা ১২৯,১৯২,২৮০১৪৭৭ 

শাকাচরিত, বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধদর্শন প্র্ীরোদচজ রায়চৌধুরী, এম, এ, ) ১৬৬,২৬১,৩৪৫, 1. 
| ৪২০১৪৮১ ও ৫১৬/' 

শ্মশান-সঙ্গীত । (পদ) (শ্রীদিজেন্্র লাল রায় বি) এ) *** ত্র 

সর্্য। (শ্রীদুর্যযকুমার অধিকারী, বি, (এ, ) ্ ২. 

সম্ভোষ ক্ষেত্র । (শ্রীরজনীকাস্ত গুপ্ত ) | '* ৮ ৩৩ 

হাবীনত1। (পণ্ডিত শিবনাথ শালী, রিম, এ ) ৮৪৪ ৩৬)৮১৬১৪ ৫ 

সামরিক প্রেনঙ্ক |, (সম্পাদক ) ৰ : 8২১৯৪ 

হুূর্ধয ও সময়। (শ্রীসথর্মাকৃমার অধিকারী, বি, এ) উর সু ৭৪ 

নতীদেহ হ্বদ্ধে মহাদেবের নৃত্য । (শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস ) ৯৯২ ১৫৪ 

সভ্যতা । (পণ্ডিত কালীবর বেদাস্তবাগীণ ) ডঃ ১,৪৪১ 

সামাপ্সিক শাঁদন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনভ'। সাগর রায়). 5, ৫১২ 
হিন্ু আর্ধ্যগথের বেদাধ্য়ন। ( ভ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত) ' রা ৭৯ 

ক্ষেপাভোলার চিন্ত। তরঙ্গ ৷ ( জীবিযুংচরণ রাডাবারা ) **, ৫৪)১৩২ 

্ুর ক্ষুদ্র কবিত|। (ঞীবিজয়চন্ মৃমার ও জীগোবিনাচজা দাঁপ ) ২২৬ ও ৫৫১ 
* ূ 



নব্ভারত। 
০৫০০১ ৬৫ ০ 

মাসিক পত্র ও সমালোচন | 

 ইজযষ্ঠ_-১২৯০ সাল । 

শ সাপটি তাল্ট শী চে * শপ শি পি ক পপ শা পপ জি পা অসপপপসবপ্ টপস 

নব্যভারত। 
১৩ 

ভারত-ইতিহাস লেখকগণ কলম ধরিয়া 

০ সালের জৈষ্ঠ মাসে প্রাচীন 

ভারত 'নবাভারত নামে অভিহিত হইল। 

পৃথিবীর যদি বুঝিবার শক্তি থাকে, তবে 

পৃথিবী বুবিবে_-প্রকৃত পক্ষেই ভারত বর্ত- 

মান সময়ে “নব্যভারত, মামে পৃথিবীর 

কাহিনীতে আখ]াত হুইয়াছে। একি অহ- 

ক্ক'রের কথা? বাহার! বিজ্রূপপ্রিয়-_উপহ্থাস 

করাই ধাহাদিগের শ্বভাব,_-তাহারা একথা ' 

বলিবেম, তাহা! জানি; তাহাদিগকে একথ! 

ধলিতে দেও। দরিদ্রের কুদ্ীরে যখন মব 

সম্ত।ন জন্মগ্রহণ করে এবং. সেই দরিদ্র যখন 
আহ্লাদ সহকারে সেই সংবাদ দ্বারে দ্বারে, 

প্রচার করিতে ধায়; ন্ ধন ধমি-জগণ্ যে 

তাহাকে বাতুল বলিয়া উপেক্ষা করিয়! থাকে, 
'তাই। সকলেই জামেন; কিন্তু দরিদ্র কি 
আহ্লাদ করিবার কিছুই নাই? মিবিষ্টচিত্বে 
ক্ষণকাল ভাবিয়া 'দেখিলে সফলেই. বুঝিতে 

পারেছু িরিতেরও আহমাদ ফরিষার বত্ 

আাছে- সতের জন্যও পৃথিবীতে সুখ রছি- 
কক 

লিখিয়া হর 

' সম্ভব । 

য়াছে, দরিদ্রও সত্য কথা! বলিতে অধিকারী । 

প্রাচীন ভারডের নব জরধবমের নূতন সংবাদ 

প্রচার করিতে কতিপয় দরিদ্র লোক অগ্রসর 
হইয়াছেন--লোকে ঠা্টা করবে, উপহাস . : 

করিবে, আশ্চর্য্য কি? সত্য কাহিনী প্রচার 
করিবার সময় বাধা বিক্প স্মরণ করিয়া যে 

 নিরস্ত থাকে বে মূর্থ * প্রাচীন ভারত “নব্য: : 
ভারত, বেশে জগতের নিকট উপস্থিত হই- 
য়াছেন, আমরা একথা বলিব-__কাহারও 

কথা শুনিব না। ইতিহাস লেখকগণও সকল 
প্রকার বাঁধা বিশ্ব অতিক্রম করিয়া, কলম 

ধরিয়া এই কথা বাক্ষরে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় 
ধের টরাথিবেন। 

 কি--ভারত নূতন? প্রাচীন ভারত 
আবার নতম হইল? বৃদ্ধ কি যুবকে পৰি- 

ণত হইতে পারে, শি কি শাস্ত্র? পুনর্জন্সে কি. 

তবে বিশ্বাস করিতে হইবে? প্রাচীন ভারত 

আর প্রাচীন হইবেন, না পুনঃ নবীনত্বে 
পরিণত হইলেন.? আমর] বলি, এ সকলি 

জড়জগৎ্ হইতে প্রাণি-জগঞ পর্য্যস্ত 
সকলেরই উথান ও পতন আছে। বৃক্ষের, 
পুরাতন পদ্র ঝরিয়! পড়ে--আবার নুতন 

পঞ্জ শাখং প্রশাখাকে শোভিত করে ১. 



৬ মব্যভারত । (১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা । 

ম্হুষ্যের নিস্তেজ ও মলিন অঙ্গও এক | কালের সহিত মিশাইয়া গিয়ঃছে ;--সে 

সময়ে সতেজে কত শোভা ধারণ করে। 

একবার মসুষ্য নীতি সন্বদ্ধে হীন হয় 

পতিত হুর-আবার উজ্জ্বল বর্ণে শোভিত 

হুয়-_স্থুনীতিতে ভূষিত হয় । এই মন্ত্রাজগতে 
এমন লেকের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় না, 

যেএকবার পতিত হইয়া ন| উঠিয়াছে,- 

একবার মরিয়া যেনা বাচিরাছে । মনুষ্য 
- প্রকবার মরে, আবার বাঁচে ;--একবার বুদ্ধ 

হয, আবার নবীন হয়_-আবার নব রসে পূর্ণ 

হয়। মনুষ্য সম্বদ্ধে যাহা, দেশ সন্বন্ধেও 

তাহা, ইহার একটুও ব্যতিক্রম নাই । 

পৃথিবীর অবিশ্রাস্ত গতিতে ঘূর্ণায়মান হইতে 

হইতে কোন দেশ ডুবিতেছে, কোন দেশ 
উঠিতেছে,_-কে!ন দেশের মৃত্যু হইতেছে*_ 
কোন দেশের পুনর্জন্ম লাভ হইতেছে । 

কালের অনস্ত লীলায় একবার যে দেশ মৃষ্ত্য- 

মুখে পড়িরাছিল,বে দেশ সময়ে আবার জীবন 

ল[ভ করিতেছে। এই প্রকার জন্ম মৃত্যু দেন 

পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরিয়৷ ফিরিতেছে। একব|র 

ইটালীর উ্|ন,আবার পতন,আবার উত্ান। 

ইতিহাসে যাহা ইটালী সম্বন্ধে ঘটিয়াছে-- 

ইতিহাসে তাহাই হতভাগ্য ভারত সম্বন্ধে 

ঘটিরনাছে ও ঘটিতেছে। প্রাচীন ভারতের 

স্মৃতি নব্যভারতের এক সম্পত্তি বিশেষ বটে, 

কিন্ত প্রঃচীন ভারতের আর কি আছে? সক- 

লেই জনেন--কিডুই নাই। সে গার্ধা নাই, 

সে খন| নাই। মে লীলাবতী নাই, সে 

সাবিত্রী নাই, সে যুধিষ্টির নাই, সে ভীম 
নাই, সে রামচন্্র নাই, সে কণিক নাই, সে 

চার্ব্ক ন/ই, সে কালিদাস নাই, সে আর্যয- 
ভষ্ট নাই. সে বরাহমিহির নাই,_সে কালের 

আম! ভরসা] কিছুই নাই,। কিছুই নাই-_ 

ভ'চ্ছে: পুর্বকাহিনী স্বপ্ন হইয়া অতীভ 

কালের কোন বস্থর সহিত এশসণকার 

আর নাদৃশা নাই। সহস্র বৎসর স্তব 

জ্রতি করিলে আর সে সকল ধিবিবে 

না। সে অ্রস্ত, যে আজও সেই 

সকল মায়ামর দ্বপ্ন ভারতবর্ষে_এই হিন্দু- 

স্থনে বপ্তন!ন শত!ন্দীতে দেখিয়া তুল- 

তেছে। সেকালের কিছুই নাই। স্মৃতি 

লইগ1পুজ1 করিতে চ1ও, কর, কিন্তু ইতি- 

হস এ কথার সাক্ষ্য দিবেই দিবে যে, সে 

ক'লের কিছুই নাই। ভারতের পুর্বের 

সকলই কালের অনস্ত সাগরে বিলীন হই! 

গিয়াছে_কিছুই নাই। ভারতের পূর্ব 

জীবনী শক্তি যখন একেবারে বিলুপ্ত 

হইল, যখন একে একে সকল রত্ব ভাঁরত 

বক্ষকে শুন্য করিয়। পলারন করিল, তখন 

ইতিহাস লেখকগণ শে।কার্ত হৃদয়ে চক্ষের 

জলের থারা ইতিহাসে লিখিলেন--ভারত 
মৃত্যু মুখে পতিত হইরাছে। নেই হইতে 
ভারতগগণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল,-_- 

দেই ভীষণ বিভীষিকাময় অন্ধকারে হীন- 

চেত। পশু সকল দলে দলে বিচরণ করিতে 

লাগিল; কেহ কাহাকে দেখে না,--কেহ 

কাহ!কে চেনে ন।;-এই প্রকারে ভারত 

কতকাল মৃত্যুতে পড়িয়া! রহিল। ভার- 

তের দুর্দশার সে কাহিনী কেব। বলিতে 
পারে১কেবা শুশিতে জানে? সেই সমণ্রে মৃত 

ভারতের ইতিহ!'ন আর কেহ লিখিল না। 

কত শত বৎসর চলিরা গেল- দরিদ্র ভারত 

যে মৃত সেই মৃত । সকলের আশার দীপ 

একেবারে নির্বাণ হইয়া গেল--ভারত 

আবার জীবন পাইবে, এ আশা আর কাহাঁ- 

রও হৃদয়ে স্থান পাইল ন|। 

আমর! ভারতের সেই অতীত কাহিনী 



সকল' শ্মরধ তিতা আজ চর্সের জলে 

ভাপিতেছি- সকল ঘটনা লি'খতে ইচ্ছ' 

হইতেছে না;--সকল কথা ব্যক্ত করিতে 

হদয় অগ্রসর হইতেছে ন।। এই মরু- 

ভূমিতে আঁবার সরশী সুজিত হইবে, 
অন্ধকার গৃহে আবার উজ্জ্বল অ'লোক শোভা 

প1ইবে-ভারতে আবার ্থুর্ধ্য উদিত 

হইধে, এ চিস্ত| তখন কাহারও মনে স্থান 

পায় নাই। কিন্তু পৃথিবীর ইত্হ!ম 
এই সময়েকি দেখিল? নবিন্ময়ে জগত 

দেখিল-ধীরে ধীরে ভারত আবার 

নবীন হ্ুর্য্য উদিত হইতেছে । ভারত অন্ধ- 

কারে আবার দীপ জলিতেছে দেখিয়া সেই 

সমরে পৃথিবী কলরব করিয়! উঠিল। 
ভারত তখন এ আলোকের মন্ন কিছুই 

গগণে 

বুঝে নাই-_ভারতের হখন বুঝিবার শক্ত 
ছিল না । ভারত ভূমির সেই হ্র্ষেযা- 
দয়ের কল ইংরাক্ষ রাজত্বের সমর হইতে 

গণন|! করা যায়। যে কারণেই হউক, 

ইংরাজ ভারতকে উদ্ধার করিলেন,_-তার- 

তকে জীবিত করিলেন। তারপর কি 
হইল?-ুর্্য ধীরে ধীরে গগণে উঠিতে 

লাগিল; মে জাতি শত শত বৎ্নর অন্ধ- 

কারে বাস করিয়া চক্ষুর জ্যোতি হারা- 

ইর়াছিল, সেই জাতির আলোক নহ্য হইল 

না,তাহার কলরব করিয়া উঠিল,__ 
অত্যাচার-_-অবিচার--অধীনত! এই প্রকার ৰ 

কত কর্কশ ধ্বনি. আকাশে তুনিতে | 

লাগিল। ইংরাক্র রাজতকে ছুঃখের বলিতে 
চাও বল, কিন্তু ভাই, নিশ্চয় জানিও, এ 
সু্ধ্য কখনও এত শীঘ্র ভারত-গগণে উদ্দিত 
হইত না, যদি ইংরাজ ভারতে পদার্পণ না 
করিত। যা*ক সে কথায় আজ প্রয়োজন 

শাই। নুরধ্য ভারতকে আলোকিত করিবার 

পাশা শসা শশী 

০ ৮৩ তি শশী শী টি শী শী্াাশশীশীশট এটি ০০৮ 

জন্য ভািরাভিল লোভ করিল। 

ভারতের সকসে তখন মুখ চেন।চিনি করিতে 

লাগিল--'জর ভারতের জয় এই শব 

চতুন্দিকে ঘোধিত হইতে লাগিল,--পূর্ব স্মৃতি 

হৃদয়ে জ্বলিয়। উঠিল,_কেহ বক্ষে আঘাত 

করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল,_ কেহ 

করন্দন করিতে লাগিল,_কেহ ইংরাজকে। 

'ডাইবার জনা অলীক আশার স্বপ্ন দেখিয়। 

নময় কাটাইতে লাগিল। কিন্ত এ সময়ও ৷ 

দীর্ঘকাল স্থারী হইল না.--সৌভাগ্যবশতঃ 
শিক্ষার সহিত ভারতের উষ্ণ রক্ত একটু শীতল 

হুইল,._-ভারতবাসী স্বাভাবিক কোমলভাকে 

পূর্ণ হইতে লাগিলেন । এই প্রকারে রুষে 

ক্রমে ভারত জীবন পাইলেন ;--কেবল 

জীবন নহে, শক্তি পাইলেন ;-ভাল মন্দ 

বুঝিবার জ্ঞান জন্মিল,__নীতির আদর বুঝি 
লেন। ভারত তখন ইংবাঁজকে নমস্কার 

করিতে শিখিলেন, ভারতের মস্তক নত 

হইল। এই সময়ে আমরা ভারতকে 

“নবাভ!রত” বলিয়া অভিহিত করিলাম ;-- 

পৃথিবীর সভা, অসভ্য অসংখ্য জাতি এই 
সমরে ভারতকে একব'ক্যে নব্যভারভ” 

বলিগা ব্যাখ্য। করিল। | 

কেহ কেহ বলিতে প!রেন--সেই প্রাঈীন 

ভারতই যে এই, তাহার প্রষাণ কি? 

প্রম!ণ চ!ও ?--ভাঁরতের উত্তরদিকে ভাকা- 

থে! 

ইয়া দেখ-ঞঁ হিমালয় অদ্যাবধি মস্তক 

উত্তে“ন করিয়া আপন বক্ষে স্মৃতির চিই 

সকল ত'স্কত করিয়া রাখিয়া তোমার কথার 

। উত্তর দ্বার জন্য দীড়াইয় রহিয়াছে ;-- 

&ঁ আর্ধ্যাবর্ত রহিয়াছে ;-& গঙ্গা যমুনা 
রহির'ছে;_ এ অযোধ্য। রহিয়াছে । আর কি. 
চাও ?--এ দেখ, ভারতবাসীর হৃদয়ে, সহ্গ- 

দয়তার উজ্জ্বল অক্ষরে প্রাচীন ভারতের চিহ্ন 



বিদ্যমান রহিয়াছে ;-দেখ, ধর্ম-প্রধান | হইবে 
প্রাচীন ভারতের দয় ধর্ম কি প্রকারে মবা- 

ভারতের হৃদয়কে অধিকার করিয়! রহিয়াছে; 

দেখ, এ স্তপাকারে প্রাচীন সংঙ্গত গ্রস্থ 

সকল 'নব্যভারতের, ভাষার শোভা! সৌনর্ধয 

কি প্রকারে বৃদ্ধি কিতেছে,_-ভাঁষার মূলে 

কি প্রকার শক্তি সঞ্চর করিতেছে । সে 

ভ্রান্ত, যে প্রাচীন ভারতের অসংখ্য অসংখ্য 

প্রমাণ পাইয়াও তাহাকে তুচ্ছ করে-এবং 
প্রাচীন ভারত যে নব ভূষণে ভূষিত হইয়া! 

পৃথিবীর চক্ষুকে আকৃই করিতেছে, তাহা 

যে অন্বীকার করে। ভারত-ইতিহাসের গু 

অভ্রাস্ত সত্য সকলকে যে অস্বীকার করিল, 

তাহার কি বিডৃম্বন।! ! 

প্রাচীন ভারতের সহিত নূত্তন ভারতের 

কি প্রভেদ, একথার আলোচনায় আমর। 

অদ্য প্রবৃত্ত হইব নাঁ। প্রাচীন ভারত শ্রেষ্ঠ, 

কি 'নব্য ভারত, শ্রেষ্জ লেবিষয় লইয়াও 

তর্ক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না। আমরা এই মাত্র 

ঘলি, মে সময়ের ভাল সেই সময়েই ভাল 

লাগির'ছে--আর এ সময়ের ভাল এ সম* 

য়েই ভাল লাগিতেছে। কিন্ত একটী কথা 

আমর] এস্থলে বপিব, নে সময়ে বাহুবলে 

যাহা! নংদিদ্ধ হইতঃ এ সময়ে বুন্দিবলে: ও 

জ্ঞনবলে তাহা সংসাধিত হইবে, আশা হই- 

তেছে। “নব্যভারত' এখন বুঝিতে পারি- 

(তেছেন--নীতিবলের ন্যার পৃথিবীতে আর 

বল নাই; পাপের ন্যার আর ভগানক শক্র 

লাই। '্মব্যভারত” আর কি বুঝিতে পারি- 
তেছেন ?-বুক্ষিতেছেন। একতাই মানবের 

' মহাশক্তি_প্রেম একতার মূল স্তর, নীতি 

ও পুণ্য একতার প্রাণ ;--বুঝিতেছেন--এক 

সমরে পৃথিবী হইতে পাশব শক্তির আদর 

উঠি যাইবে,-নীতির আদর সর্বত্র ব্যাপ্ত 

নব্যভারত। 

উকি ০ 

(১ম খণ্ড, ১ম রংখ্যা | 
৬৯৯ সপ পা তপ্ত পা প্রা 

--শোঁণিতপাত--অত্যাচাধ-_হিংসার 

চরমফল যৃদ্ধবি্রহ এক সময়ে পৃথিরী হইতে 
পলায়ন করিবে । ইহা বুঝিয়া নব্য- 

ভারত দিনদিন সেই বলে রলীয়ান হই- 

তেছেন। অনেকে মনে করিয়া থাকেন, 

নব্যভারত; ও “নব্য ইটালী" একই প্রকার ৷ 

আমরা বলি 'নব্যভারত" ও 'নবা ইটালী, 

এক প্রকার নহে । “নবা ইট[লীতে, নীতির 

আদর থাকিলেও অস্ত্রের সহিত একেবারে 

ইহার সম্বন্ধ রহিত হয় নাই-কিস্ত অস্ত্রের 

দুঙ্িত 'নব্যভারতের? কোন সম্পর্ক নাই): 

'নবাভারত” একমাত্র নীতি ও পুণোর উপর 

ঈপ্তারম!ন হইরা পৃথবীর চক্ষকে আকুঃ 

করিতেছেন। 'নব্যভারত” শরীরের বলের 

আদর দিন্ন দিন বিশ্বৃত হইর1 জ্ব/মবলে 

ও ধর্মবলে বলীয়ান হইতেছেন। 'নব্য 

ইটালীর' আবার পন্তন হইতে পারে. 

আবার অত্যাচার আপিয়৷ ইহ'ফে অ'ক্রমণ 

করিতে পারে, কিন্ত জশ্রকে ধনাবাদ 

দেই, 'মবাভারত যদি অটলভাবে অ'পন 

লক্ষ্য পথে অগ্রৰর হইতে পারেন, তবে 

ইহার সে পতনের আর সম্ভ!বন| নই | মাটি, 

মিনি 'নরা ইটানীর? অধিনেত। ছিলেন-_ 

ধরং ঈশ্বর 'নবা ভাতের" নেতা । . পতন 

ভারত হইতে কতারঁরে। একবার কল্পনা কর। 

নির্বোধ ভারতবাসি! কেন বালকের ন্যায় 

ম্যাটসিনির অভুযাথান কামনা করিয়া সময় 

ক্ষেপণ করতেছ। সমরের ভার হৃনয়ঙ্ম 

করিয়া! জগদীশ্বরের শুভাশীর্বাদ শিরে ধারণ 

করিয়া! একবার মাভৈঃ মাভৈঃ রবে “নব 

ভাঁরতের' সেবা কর দেখি, নীতি পাও কি 

না, শক্তি পাও কিন, একতা পাও কি.ন]। 
নব্যভারত' নব বেশে দেশে নব যুদ্ধ 

ঘোষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই সময়ে বদি 
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কেহ অগ্রনর হইয়া 'নব্য ভারতের” গুপ্ত 

অন্তর কি, এ কথা জিজ্ঞাসা! ক্রেন, তবে 

আমরা! তাহাকে মির্ভয়চিত্তে বলিব-- 

নবাভারতের এক হছত্তে প।বন্রতা) অন্য 

হস্তে উদরতা--মন্তিকে জ্ঞান ও ন্বাধীন 

চিন্তা, হুদ্রয়ে প্রেম,_আর. সমস্ত শরীরে 

ওত€প্লোত ভাবে মানন্ধের রাজা স্বয়ং ঈশ্বর 

অধিক্িত। "নব্য ভারতের” শক্তির পপ্সি- 

মাণ কে করিতে অগ্রসর হইবে? ভার" 

তের পর্ব স্মৃতি ভারতকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত 

করিয়াছে ঈশ্বর বিশ্বাসই সকল শক্তির 

মল। ভারতবর্ষের যাহারা এই মন্ত্র জন্বী- 

কার করিল--তাহাঁরাই পাপে ডুবিল- 

অত্যাচারে মরিল- পৃথিবীতে কলঙ্কের 

পৃতিগন্ধযুক্ত মিশান তুলিয়া রাখিয়া অপ- 

স্কত হইল । “নধ্যভাঁরতে” যর্দি এ প্রকার 

লোক থ;কেন, তবে 'নধাভারত” সতর্ক- 

ভাবে, যু সহকারে, প্রেমের দ্বারা তাহ'- 

দিগকে আবার লক্ষ্য পথে আনিবেন, 

একদ্রনকেও অন্য পথে যাইতে দিবেন 

না। 'নব্যভারত, জানেন, কগীরের এক 

অঙ্গের পতনে আন্য অঙ্গের বল ভাস হয়। 

'নব্যভারতের+ হাদয়ে ও মনে ত্বণ! থাকিবে 

না, জহঙ্ক,র থাকিবে না;_উদারনভ'বে 

বিনীত অন্তরে মব্যভারত” সকলের সেবা 

করিবেন । ঠাঁটায় 'নব্যভারত” বিচলিত হই- 

বেন না, নিন্দার কর্তবান্রষ্ট হইবেন নাঃ_- 

গুপ্ত মন্ত্র সাধনে রত থাকিলে পৃথিবীর 
সকলকে তুস্ছ করিতে পারিবেন । “নব্য 

ভারত” জানেন, অন্তরে বাহিরে এক 

থাকাই মহত্”--কপটতা সর্বনাশ্ের মূল 
যেখানে অন্তরে কিছু নাই, সেখানে 

বাহিরে আচ্ছাদন দিয়া ঢাকিয়া জগতের 

প্রশংসা পাইলেই উন্নতি লাভ কর যায় 

মব্যভারত । ৫ 

না। নব্যভারতের আর কি লক্ষ্য আছে, 

তাহা বর্তমান সময়ে জগতের নিকট 

অপ্রকাশিত থাক।ই ভাল; বুথা আঁড়- 
স্বরের প্রয়োজন নাই । 

অনেকে মনে করিতে পারেন, নব্য 

ভারতের” ভাষ। রাঙ্গাল! ভাষা হইল কেন? 

যে চেশে বহুভাষ! প্রন্নলিত, সে দেশে 

ইহার এক ভাষা হইল কেন? একথার উত্তর 

এই-_বাঙ্গাল৷ ভাষাই 'নব্যভারতের” ভাষা 
আজ ন। *হইলেও কালে হইবে । ভাই, 

ভুমি ইংরাজি ভাষার উন্নতির চেষ্টায় রত 
হইয়। দিন দ্দিন উন্নত হইতেছ, তোমার 

নাম সংবাদপত্রে বিষোধষিত হইতেছে, তুমি 
কি আতম্মাভিমানকে বিসর্জন দিয়া কখ- 

নও বাঙ্গল। ভাষার গভীরতা অন্গভব 

করিয়াছ--ইহার উন্নতির পরীক্ষ))] করি- 
যাছ--আর ভারতের সমস্ত ভাষার হীনা- 

বস্থ। হদয়জম কগিতে পারিয়াছ? যদি 
তেয়।র পক্ষে এসকল সম্ভব .হইয়। 

থাকে, তবে তুমি তাই দরিদ্রের এই 

কথাটীকে শ্মরথ করিয়। রাখ,--বাঙ্গাল। 

তাষাই কালে সমন্ত ভারতে পরিব্যাপ্ত 
হইবে। যে হিন্দুস্থানী বাঙ্গালীর সহিত 

একত্রে ছয় মাস কালযাপন করিয়াছে, 

সে হিন্দুস্থানী আর বাঙালীর সহিত 

হিন্দিতে কথ কহিতে ভালবাদে না। 

গবর্ণমেন্টের সাহ'য্যে ভারতের এমন স্থান 

নাই; যেখানে রাক্গ'লীর গমন হয় নাই; 

স্থৃতরাং ভারতের এমন স্থান নাই, 

যেখানে কোন না কোন লোক একটু 
বাঙাল না জনে । তারপর বাঙ্ছালা ষে 

ভাষা হুইতে উত্পন্্, ভারতের আর প্রায় 

সমস্ত ভাষাই সেই মূল সংস্কৃত ভাব! হইফ্রে 
উদ্দপন্ন; না হইলেও মুলের সহিত অনেক 
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সাদৃশ্ত আছে! এই কারণে সহজ জ্ঞানে 
বুবা যায়, বাঙ্গাল৷ ভাষা; কালে ভারতের 

ভাষা হইবে। জাতীর ভাষ| ভিন্ন কেন 

জাতির উন্নতি হইতে পানর নাঃ ভারতের 

সেই পরিমাণে উন্নতি হইবে, যে পরি- 

মাণে ভাষার উন্নতি হইবে । এক দেশে 

বিভিন্নধশ্ম প্রচলিত থাকিলে যেমন একতা 

অসম্ভব, একাদশে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত 

থাকিলেও সেইরূপ একত| অসম্ভব । প্রচীন 
ভারতে এক সংস্কৃত ভাবা প্রচলিত ছিল 

বলিয়াই ভারতের হৃদয়ে শহ্বদয়ে মিল ছিল । 

এক প্রকার স্কর, এক প্রক'র অভাব, এক 

গুকার ধরন, এক প্রকার ভাষা এ সকসই 

একতার জন্য চাই । ধাহার1 বলেন, ইংরাজ- 

শাসনে সমস্ত 'ভারভ শাসিত, এক শাঁস- 

নাধীন সকলের অভাবই এক প্রকার, অত- 

এব ভারতের একতার জন্য ধম্ম, ভাষ| 

প্রভৃতির একতা চ[ই নাই ; পৃথিবীর 

ইত্তিহান তহ'দের এ কথাকে নিতান্ত 

অসার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছে 14স্লৃতরাং 

আমর! আর এই কথ|র অযৌক্তিকত! 

প্রমাণ কছিতে চাহি না। একতার মুল 

কি, এ সম্বন্ধে ধন্ম জগতের ইতিহাস, ও 

ভাষা জগতের ইতিহ'ন স্ুম্প্ভাবে উদী- 

হরণ দিতে বর্মন রহির'ছে। তবে 

একথা আমরা! বলি না যে, পৃথিবী কে'ন 

দেশেই এনত্য অপ্রমাণীকৃত হয় নাই। 

এক ধর্ম এবং এক ভাষা প্রচলিত হওয়। 

সমর সাপেক্ষ বটে, কিন্ত পৃথিবীতে কোন্ 

করধ্য একদিনে সম্পন্ন হয় ? বাহার! 

মানবজাতির অভ্যুদয়ের মূল ইতিহাস 

নিবি চিত্তে অধ্যয়ন করিয়াছেন, তীহা- 
রাই জানেন--এক ধর্ম, এক ভাষা ভিন্ন 

কখনও কোন দেশে এক হ্বদয়ত প্রতি- 

(১ম খণ্ড, ১ম লংখ্যা 

ষিভ হইতে পারে না। যি ভারতে 

ইহা অসম্ভব হয়, তবে ভারতে একতাও 

অপস্ভব॥ এক গষ্টধর্শ ও ইংরাজি ভাষ। 

পৃথিবীর অসংখ্য জাতিকে কি প্রকারে, 
একতান্ত্রে বাঁধিতেছে, একবার পরীক্ষা 

করিয়া দেখ । ধাঁহার! জাতীর ভাষার উন্নতি 

ও ধন্মে।ন্সতিকে লক্ষ্য মা! করিয়। কেবল রাজ- 

নীতির অনুনরণ করিয়! পরাম্থুকরণে রত' 

অ'ছেন, তাহাদিগকে আমরা পগুশ্রমে রত 

দেখি সমত্রে সময়ে অশ্রপাত করিয়। থাকি। 
আমর। বলি, ভারতে ভাষার একতা এবং 

ধশ্মের একতা সমর সাপেক্ষ হইলেও একে- 

বরে অসস্তব নহে; যদি অসম্ভব হইত, তবে 

ভারতকে আঙ্ অমরা 'নব্যভারত নামে 

ভভিহিত করিতে প্রয়াম পাইতাম না। কেহ 

কেহ মনে করেন, ইংখার্সি ভাষাই কালে 

ভারতের ভাব! হইবে; ইহা যনে করিয়া 
অসংখ্য ভারত সম্ত!ন ইংরাজির সেবার 

জীবন ক্ষ করিতেছেন, শী ভাষার কাল 
নিক অভাব দুর করিতে চেষ্ট! করিতেছেন । 

ইহারা জানেন না, জাতীয় ভাষ। ভিন্ন কে!ন 
ভাব। হৃদয় স্পর্শ কগ্িতে পাবে না, হৃদয়" 
স্পর্শী ভাব| না হইলে ছোট বড় সকলের 
তাহা ভাল ল'গে না,-সকলে তাহ] গ্রহণ 

করে না। অসংখ্য নর নারী যে ভাষা 

গ্রহণ না| করিল, সে ভাষাও কি জাতীয় 

ভাষ।--একতার ভাষা হইতে পারে ? এই' 

জন্য আমরা বলি ইংরাজি ভাষা, নব্য- 

ভারতের শিক্ষার বস্ত হইলেও, হৃদয়স্পর্শা-_ 
একতার মধ্যবিদ্ধু হইবে না। এই জন্য 

আমরা মনে করিয়া থাকি, যাহার! ইংরা- 

জির উন্নতির চর্চায়'রভ আছেন, তাহারা! 
কেবলই ভল্মে ত্বত নিক্ষেপ করিতেছেন । 

এই কাল্পনিক একতার কাল্পনিক পথ পরি* 



ত্যাগ করিয়া! ইহার! যদি জাতীয় ভাষার, 
উন্নতি সাধনে রত হইতেন, তবে ভারতের 

কত অভাষ ধর হইত! বাক্গাল| ভাঁষা অতি 
অল্প সময়ের মধ্যে যে প্রকার উন্নতি লাভ 

করিয়াছে, এই ভাষ।ই যে কালে ভারতের 

তাষ। হইবে, দে বিষয়ে বিন্দুমাতও সন্েহ 

নাই। বর্তম।ন সময়েই বাঙ্গালা ভাষার কেন 

কোন পুস্তক ভারতের অন্যান্য ভাষায় 

রূপান্তরিত হইতেছে । কেধল অনুবদে 

যখন লোকের তৃষ্ণ। নিবুত্তি হইবে না, 

তখন এই ভাষা শিক্ষা করিতে সকলেরই কুচি 

হইবে । স্ুতরাঁং বাঙ্গাল! ভাষ। কালে কেবল 

বঙ্গদেশেই ব্য।প্ত হইয়] থাকিবে না ১ ক্রমে 

ক্রমে সমস্ত ভারতে বিস্তৃত হইবে । যত 

দিন তাহা ন। হয়, ততদিন ভারতে একতা 

অসম্ভব । এই জন্য “নব্যভাঁরতের” ভাষ। 

বাঙ্গল। ভাষা হইল, কালে এই হদয়স্পর্শা 

তাষ। ভারতের নরনারী সকলের হ্ৃনয়কেই 

স্পর্শ করিবে,ক!লে সকলের মুখেই এই 
এক ভাষ! শ্রুত হইবে । 'নব্যভারতের এই 

অভিনব ভাষা ভারতকে সজীব করিবে-- 

এক করিবে, প্রাণে গ্রাণে নিলাইবে। 
আর একটী কথা বলা হইলেই আমা 

দের বক্তব্য শেষ হয় । “নব্যভারতের” কাল 

দশ বৎসর পূর্ব হইতে ধর! যায় কিনা! 

আমর) বলি, তাঁহ। যায় না। যখন স্তৃপ্তো- 

খিত ভারতবাসী ইংরাজকে অত্তরে অজ্রে 

ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার 

কামন। করিত, মুখে 'ভারতজয়, ভারতজয়' 

গান করিয়। ম্থখ পাইত, বিদ্যাশিক্ষাকে 

চাকুরী বা দানত্বের কেন্দ্র বলিয়া! তাহার 

অনুনরণ করিত, স্ত্রীশিক্ষাকে ত্বণা করিত; 
বাঙ্গালী বাঙ্গাল! ভাষাকে বিদ্বেষের চক্ষে 

' দেখিত, পরান্থকরণে জীবনকে ভূবাইয়। সুধী 

মধ্যভারত.1 

হইত হইত, ধর্খের নামে উপহ'স না করিয়া 

জলগ্রহণ করিত না, একজন আর এক- 

জনকে কীর্দিতে দেখিলে হাস্য সংবরণ করিতে 

পারিত না, ভারতবাসী দেশহিতৈষী নাম 

গ্রহণ করিত কেবল যশম!নের জন্য, পরো” 

গকার করিত উংরাজের ক্লুপা পাবার 

কাটাকটী করিয়া 

মরিহ, পে সমরকে “নব্যভারতের, কাল 

বলিম্না নিন্দেশ করা যায় না। বর্তমান 

জন্য,--এবং ভাই ভাই 

সমনরে অর ভ!রতের সে সময় নাই, এক্সণ 

ভারত জাতীয় ভাঁবের ও জাতীঘ ভ!ষার 

আদর শিথিতেছেন,এক হৃদয়ের দ্ুতথে 

অন্য হৃদয় ক.দিতেছেং জাঁতিভেদকে নর্ব- 

নাণের মূল বলিয়া বুঝিতেছেন, হবাধীনতার 

আদর বুনিতেছেন, জ্ঞানের মর্যাদা ও 

বিদ্যার জন্ত বিদ্যার আদর করিতে শিখি- 

তেছেন। আর মুখে “জয় ভারতের জয়ঃ 
বলিয়া ইংরাজকে ,তাড়াইতে ভারত- 

বাসীর ইচ্ছা নাই ;--এক্ষণ ভারতবাসী 

বুনিতেছেন_আরও অনেককাল ইংরা- 

জের নিকট শিক্ষা করিতে হইবে । ভারত- 

বাদী এক্ষণে ভ্রীশিক্ষার আদর বু'ঝতে- 

ছেন, ধন্থের নামে আর উপহাস করিতে 

ইচ্ছা নাই”_কাহারও কৃপা! পাইবার জন্য 
বা! যশের জন্য পরোপকার করংকে ঘ্বণার 

কার্ধ্য বলিয়া বুকিতেছেন। এক্ষণে বিদ্া। 
শিথিয়! ভারতবাঁী দেশের উপকার করিতে 

ধাবিত হইতেছেন ;--বিলাত হইতে শিক্ষা- 

লাভ করিয়া ভারতে আসিয়। জাতীয় ভাব 

ও ভাষার উন্নতির চে্। করিতেছেন। এই 

সময়ে ভারতের যে কি এক অপরূপ শোভ। 
হইয়াছে, তাহা সকলেই বুঝিতেছেন। এই 
অভিনব সময়কেই আমর! “নব্যভারতের" সময় 

বলিয়। নির্দেশ করিলাম। স্বায়ত্ত-শাসনের 



মব্াযভারত । 

আন্দোলনে ভারত দেখাইয়াছেন, ভারত 

রাজনীতি চায়,_-ভারত একতার জন্য উৎ- 

স্থক। ফৌজদারী কার্যবিধির ফিল সম্ব- 
স্বীয় আন্দোলনে ভারত দেখিয়াছেন, ভার- 
তকে আর পদতলে রাখিতে উদ্ারচেতা ইং- 

রাজগণের ইচ্ছা নাই,_-ভারতও নানারপে 

দেখাইয়াছেন ভারত আর বিস্ছিন্ন নাই - 
একের ন্ুখে অনোর হৃদয় ফুল্প হয়, একের 
ছুঃখে অন্যের হৃদয় বাথিত হয়। ভাষার 

আদরের সহিত সংবাদপত্রের আদর 

বাড়িতেছে, ভারত আলশ্ট পরিহার করিয়! 

কর্যাৰক্ষ হইতে প্ররাসী হইয়াছেন। প্রজা 

ভূমাধিকারীর বিশের আন্দোলনে ইহা 
স্ুষ্পষ্ইভাবে প্রমাণীকৃত হইয়াছে, ভারতে 

দুঃখী প্রজাদের জন্য কারবার অনেক 

লোক আছে। আরও অসংখ্য ফারণে 

আমরা উদ্ারচেত। মহামতি লর্ড রিপণের 

শাসন কালকেই *নব্যভারতের” কাল 

বলিয়! নির্দেশ করিলাম। ইঙ্বার ন্যায় 

উদ্দারনৈত্তিক শাননকর্তা আর কখনও 

ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন নাই। ইনিই 

যেন ভারতকে নবভূষণে সাজাইর] তুলি- 
তেছেন। 

'নব্যভারত” স্ুসময়ে পৃথিবীর নিকট 
পরিচিত হুইলেন,_--কতকাল ইহ!র রাজত্ব 

(১ম খণ্ড, ১ম সংখা | 

থাকিবে, ঈশ্বরই জানেন! "নব্যভার- 

তের” উন্নতিতে 'যীহারা আনন্দিত হন; 

স্তাহার অবস্ঠ মব্যভ।রতের উন্নাতির জন্য 

প্রাণপণ করিবেম। ইস্থার অবমতিতে যাহার! 
আনন্দিত হন, তাহারা অবশ্তী ইহার 

অনিষ্টের চেষ্টা করিবেন। 'নব্যভারত, 

ন্ুখেও অধীর হইবেন না, ছুঃখেও বিষ 

হইবেন মা। ধীরচিত্তে বীরের ণ ন্যায় 

'নবাভারত” কর্তবা সাধনে রত থাকি- 

বেন। সত্য পৃথিবীতে জয় যুক্ত হই- 
বেই হইবে । 'নব্যভারত”, যর্দি সত্য 

প্রচার করিতে পারেন, তবে ফেহই সে 

সত্যের অপলাপ করিতে পারিবে ম1। 

মিথ্যা জগতে কখনও স্থ'মী হুইবে না, 

স্তুতরাঁং নব্যভারত যদি মিথ্যা প্রচার 

করেন, তবে তাহাও কেহ ধরিয়া স্থায়ী 

করিতে পারিবে না। বন্ধু বান্ধব সকলে 

'নব্যভারতকে আশীর্ধ(দ করুন. তাহাদের 

ও ঈশ্বরের কৃপা মস্তকে ধারণ করিয়া উদার- 

ভাবে 'নব্যভারত' জগতে সত্য প্রচ!রে রত 

থাকুক । সকলে আশীর্বাদ করুন, ম্বাধীনত।, 

পবিত্রতা ও উদ্ারত: ইহার মূলমন্ত্র হউক 7-_" 

একতা- শাস্তি এবং সাম্য ইহার চরম 

লক্ষ্য হউক । | 
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আমরা বহির্জগতৈ যে সকল পদার্ নিরী- 

ক্ষণ করি, তাহারা সকলেই কোন না! 

কোন নিপ্দি্ এবং অপরিবর্ভমীয় নিয়- 

মের অধীন রহিয়াছে । চন্দ্র, স্র্ষয এবং 

অপরাপর গ্রহ উপগ্রহ সকলই নিদ্দি 

নিয়মা্সারে আকাশমগুলে পরিভ্রমণ কৰি- 

তেছে। বৃক্ষ, লতা, ফল, ফুল, এ সকলই 

মিদ্দিই নিরমে উদ্দপপন্ন ও পরিবদ্ধিত হই- 

তেছে। পৃথিবীস্থ জীব জন্তর শারীরিক | 

কার্যকলাপ, তাহাদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্দি্ 

নিয়মাবলীর দ্বারা পরিশাসিত হইতেছে । 

বিশাল বিশ্ববংনার একটী বুহৎ যন্ত্রের 

ন্যায় বিশ্বনিঃস্তার অলঙ্ঘ্য নিয়মে অবিশ্রান্ত 

ঘূর্ণ মান হইতে হইতে ক্রুমেই অবস্থাস্তর 

প্রাপ্ত হইতেছে ।-__-গভীর জলরাশির মধ্য 

হইতে দ্বীপের উৎপত্তি হইতেছে, আবার 

পর্ব কীর্ণ স্থান সকল ক্রমশঃ সাগরগতে 

বিলীন হইয় যাইতেছে । 

কিন্ত *বহির্জগতের এই সকল পরি- 

বর্তনই কি কেবল জগণ্পিতার অখও- 

নীর এবং অগ্রতিহভ নিয়মের অধীন 

রহিয়াছে ? অন্তর্জগিতের পরিবর্তনসমূহ 

মানবঙ্গীবনের কর্ধকলাপের মধ্যে কি 

কোম মিদ্দি্ মিযমাধলী* লক্ষিত হয় 
না? মানবজীবম কি কেবল -ঘটনার 

জোতের দ্বার পরিচালিত হইয়া অদ্য 

রজি নিংহানন লাভ, ফল্য বৃক্ষতল আশ্রয় 

করে? 

ফর1শিদেশের ,যোড়শ লুইয়ের শির- 
চ্ছেদম, পতিপ্রাণা, সম্ভান বত্সলা, কোমল 

হৃদয়া রাজমহিষী মেরি আন্টক্লনেটের 
প্রাণদণ্ড, সমস্ত ইয়ুরোপের ভীতিস্থান 

বীরচুড়ামণি নেপোলিয়নের কারাবাস ও 

মৃত্যু কি আকশ্সিক দৈব ঘটনা বলিয়া 
ব্যাখ্যাত হইতে পারে? বর্ধর জাতি 
কর্তক রোম রাজ্যের বিনাশ, অর্জুন 

কর্তৃক ত্রিভুবনবিজ্ঞর়ী ভীম্ম কর্ণের পরা. 
জয়, সিপিও হস্তে কার্থেজের বীর- গৌরব 
হানিবলের গৌরব বিচুর্ণন, এই সকল 
এতিহাসিক ঘটনার মধ্যে কি কার্ধ্য কারণ 

শৃঙ্খল লক্ষিত হয় না? বস্ততঃ বিজ্ঞানের 
চক্ষে, দৃষ্বি করিলে প্রত্যেক এঁতিহাদিক 
ঘটনার মূলে সুস্পষ্টরূপে অনিবার্ধ্য কারণ 

সকল লক্ষিত হইয়াথাকে। উদ্ভিজ্জ জগতে 
কি কোন. নিন্দিই নিয়মের অধীন নহে? যেমন বীঙ্গ হইতে অঙ্কুর জন্মে এবং 
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অস্কুর ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে বৃক্ষের 
উৎপস্তি হয় কার্ধযজগতেও সেই প্রকার 
ক্ষুত্র ক্ষুদ্র এবং অমম্থভবনীয় ঘটনা হইতে 
অতি বৃহৎ ব্যাপার সকল সমুখ্পঞ্জ হুইয়। 

থাকে । কার্ধ্য কারণ শৃঙ্খল ষে কেবল 

জড়জগতের পদার্থ সমূহের মধ্যে নিহিত 

রহিয়াছে তাহা নহে; এঁভিহ'সিক ঘটনা 

'সকলও কাধ্য কারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়। 

রহিয়াছে? কি জড়জগণ্ কি উদ্ধি্জ 

জগৎ, কি কার্ধটজগৎ্, সকলের মধ্যেই 

অলজঘ্য নিয়ম, ফলাফলের শৃঙ্খল! 

প্নিয়মিত পরিবর্তন, অবিশ্রাস্ত উন্নতির 

মোত পরিলক্ষিত হইতেছে । কি দার্শ 

নিক, কি ইতিহাসবেত্বা সকলেই মানব- 

'অগুলীর সমগ্র কার্য্যপরম্পরার মূলে কারণ- 

শৃঙ্খল নির্দেশ করিতেছেন। কিন্ত 

জুঃখের বিষয় এই যে, অনেকানেক চিস্তা- 

শীল পণ্ডিতগণ অধ্যাত্ম-রাজ্যের নিয়ম 

সন্বদ্ধে চিরাক্বতা বশতঃ ইদৃশ ভ্রমজালে 

নিপতিত হইয়াছেন যে, তাহার মানব 

মগুলীর কাধ্যপরম্পরার মূলে কারণ শৃঙ্খল 

দর্শন করিয়া, অবশেষে মনুষ্য-মনের স্বাধীন 

কি্ব। শ্বতস্ত্র ইচ্ছার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ 

প্রকাশ করিয়াছেন । এই শ্রেণীর দার্শনিক- 

দিগের মতে মন্ৃষ্য সম্পূর্ণরূপে বাঙ্থ্যিক 

অবস্থার দাস; ভাহার মনোমধ্যে কোন 

প্রকার স্বাধীন ব1 শ্বতস্্র ইচ্ছার সঞ্চার 

হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব মানব- 

জীবনের গতি নির্ণর করিবার পূর্বে, মনু- 
য্যের স্বাধীন ইচ্ছা আছে কি না, এইটা 
নিরূপণ কর! নিতান্ত প্রয়োজনীয়; কেন 

না, যানব মনের ইচ্ছাই জীবনগতি নির্ধারণ 
করে। 

অবস্থাবাদী পণ্ডিতগণ বলিয়। থাকেন 
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যে, মন্য্যের ম্বাধীন বা শ্বতন্ত্র ইচ্ছঁনাই; 

যে বহির্জগঞ্চ দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত হইয়া 
রহ্িয়াছেন, সেই বহির্জগতের কোন বস্ত 

কিশ্বা কোন ঘটনা বা! কোন অবস্থা, অথব! 

বহুল বস্তু ঘটন1 বা! অবস্থার সমষ্টি তাহার 
অস্তরের মধ্যে যেভাব উৎপাদন করে, 

সেই ভাবের দ্বার! পরিচালিত হইয়! ছিনি 

কোন ন! কোন কার্ধ্য করিতে ইচ্ছা! করন । 

এই প্রকার যানব মনের প্রত্যেক ইচ্ছা 
যখন কোন না কোন ভাব সম্ভৃত, এবং 

সেই ভাব সকল যখন তাহার চতুদ্দিকস্থ 
বহির্জশতের পদার্থ বাঘটনা অথবা অব- 

বার ফলম্বরূপ, তখন এই অনিবার্ধ্য 

সিদ্ধাস্ত অবশ্যই করিতে হইবে যে, মন্ুয্যের 

মধ্যে কোন প্রকার শ্বাধীন ইচ্ছার বর্তমানত! 

সম্ভবপর নহে । ইধ়ুরোপীয় দার্শনিক 
পপ্ডিতগণের মধ্যে স্পাইনোজা মনুষ্যের শ্বত- 

স্ত্েচ্ছা সঞ্চ'লন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে অন্বীকাঁর 
করিয়াছেন । তিনি (ম্পাইনোজ। ) বলি- 

যাছেন যে, মানব মনে কোন প্রকারেই 

স্বাধীন কি শ্বতন্ত্র ইচ্ছার উদয় হইতে পারে 

না। বর্তমান মুহুর্তে কোন মনুষ্য যে কোন 

কার্ধয করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা তৎ- 

পূর্ববর্তিনী মানসিক অবস্থার ফল, এবং এই 
শেবোক্ত নানসিক অবস্থা আবার এভৎ- 

পূর্বববর্িনী মানসিক অবস্থার ফল, এই 
প্রকার ক্রমান্বয়ে দেখিতে গেলে, সহজেই 

বোধগম্য হইবে ষে, মানব মন জন্ম হইতে 

ক্রমান্বয়ে যে সকল পদার্থ,ঘটনা, ব। অবস্থার 

ংসর্গ প্রাপ্ত হয়, সেই সকল পদার্থ, ঘটনা 
বা অবস্থা তাহার মনের গতি নিরাপিত 

করে । আমাদের দেশীয্ন পুরাতন দার্শনিক 

পগ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ এই প্রকার মত 
পোষণ করিতেন) এবং অধৈতবাদী সম্প্রদায় 
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ঈদৃশ জি অবলম্বন করিয়াই বলিতেন যে, 

মন্ুমা যেকোন কার্ধ্য করেন তাহা ঈশ্বর 

কর্তৃক পরিচালিত হইয়াই করেন £ কেননা 

তাহার নিজের কোন ন্বাধীন ইচ্ছা। নাই । 

যে সকল দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই প্রকারে 

"মানব মনের শ্বাধীন কিবা শ্বতত্ত্র ইচ্ছার 

অন্তিত অর্শশকার করিয়াছেন, ভাঙাদিগের 

মত আমরা সম্পূর্ণ ভমাত্মক বলিয়া অগ্রাহ্য 

করিতে পারি না। ইহা অবশ্ুই, শ্বীকার 

করিতে হইবে যে, ইহাদিগের মত সম্পূর্ণ 
সত্য না হইলেও আংণিকরূপে সত্য 

বলিয়। প্রতিপন্ন হইতে পারে 1 .আমাদিগের 

চতুর্দিকত্থ বহির্জগতের ঘটনা, অবস্থা কিনব 

পদার্থলমূহ নিয়তই ফে আমাদিগের মনের 

ভাব পরিবর্তন করিতেছে, তদ্ধিষয়ে অনু- 

মাত্রও সন্দেহ হইতে পারে না। জীবনের 

প্রতোক মুহূর্তে আমরা দেখিতেছি যে. বহি- 

জগতের পদার্থ ও ঘটন। নিচয় মনোমধ্যে 

নানাবিধ ভাব আনয়ন করিনা ভগ্ভাঁব- 

জনিত ইচ্ছা উত্পাদন করিতেছে। স্ুশী- 

তল প্রভাতসমীরণ শান্তিপূর্ণ ভাবের উদ্রেক 

করিয়। মানবমনে তন্থুলক গতি প্রদান 

করিতেছে ; আবার মধ্যাঙ্ক স্যর প্রচণ্ডে- 

তাপ সেই ভাবের অবস্থাস্তর ক রয়! মনের 

গতি পরিবর্তন করিতেছে । সাযস্তন নিস্ত- 

কতা ও গাতীরধ্য মন্গষ্যমনের বর্তমান 

গতি অবরোধ পূর্বক গত জীবনের স্ুখ ছুঃখ 

স্মতিপথে আনয়ন করে; আবার চন্দ্রমার 

স্থবিমল জ্যোতি অস্তরাস্মাকে প্রফুল্ল করিয়। 

মনসিক গতির চঞ্চলত। সম্পাদন করে। 

পতিপ্রাণা সাধবীর হৃদরপ্রফুললনকর মুখ- 

কমল দর্শনে মন এক অভ্ভ্তপূর্ব পবিত্র 

প্রীতির উচ্ছ্বাসে উচ্ভুসিত হইয়া, সাধু-ইচ্ছা 
এবং সঙ্গতি গাণ্ড হয়ঃ আবার বিশ্বাস- 
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ঘাতিনী; ধর্মত্রষ্ট। কুলট রমণীর দর্শন হাদ- 
য়কে কলুষিত করিয়া, মনোমধ্র্যে অন্যবিধ 

ভাকের সধশর করে । বদ্ধুসম্মিলন, মন্ুষ্যকে- 
প্রফুল্লতা, প্রদান করে, এবং অজ্ঞাতসারে 

চিত্তের উপচিকীর্ধ! বৃত্তিগুলিকে চঞ্চল করিয়া 

তুঙ্গেঃ পক্ষান্তরে শক্রুসমাগম. বিদ্বেষ 
মন্তুত ঘোর বৈরনির্ধাতন-বাসনার উদ্দ্েক 
করিয়া, তাহার মনে বিপরীত ভাব উপস্থিত 

করে। পরলোকগতা ন্নেহময়ী, ননীর 

আলেখ্য নিরীক্ষণে হৃদয় গাঢ় ভক্তি. ও কৃত- 

জ্ঞত। রদে পরিপ্লুত হয়, এবং হৃদয়ের 

তৎ্সাময়িক তাদৃশ ভাবসম্ভৃত ইচ্ছা মনের 

গতি উত্পাদন করিয়৷ থাকে ; কিন্ত অপর 
পক্ষে সান্টনির বক্ষে-বিরাজিতা ক্লিওপেটটার 
চিত্রপট দর্শনে হাদয় কলস্ষিত হয় এবং 

তাৎ্কালিক অবস্থার অনুষায়িনী ইচ্ছা! মনের 
গতি নিরূপণ করে। এই প্রকারে বহির্জ- 

গতের বিশেষ বিশেষণ দৃশ্ত যে, সময়ে সময়ে 

মনের গতি পরিবর্তন করে,তাহা, কোন্ চিস্তা- 

শীল ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন ? আমা- 

দের জীবনের দৈনিক ঘটন! কি সপ্রমাণ 

করে না যে, এক অবস্থায় নিপতিত হইয়! 

মান্থুষ মহধিদিগের বাঞ্ছনীয় ছুল্নভ জীবন 
লাভ করে এবং প্রতিকূল অবস্থা দ্বার শাসিত 

হইয়া পশু-জীবন প্রাপ্ত হয়? সৌভাগ্য এবং 

এশ্বর্যযমদে প্রমত্ত হইলে মন গর্বিত হয়, 
দুর্ভাগ্য এবং দরিদ্রতায় মনের গতি নিস্তেজ 

হইতে থাকে | শুকদেব, প্রহলাদ। চৈভগ্, 

ষীশুধৃষ্ট, লুথার প্রস্থৃতি মহাস্ব্াদিগের জীবন- 
চরিত পাঠ কিম্বা শ্রবণ দ্বারা মন পহিত্র- 

গতি প্রাপ্ত হয়; অন্যদিকে পাপাত্মা রোমীয় 
সআাটু নিরে কিন্বা বঙ্গীয় নবাব সিরাজ 
উদ্দৌলার কুক্রিয়। শ্রবণ করিলে হৃদয়ের 
মধ্যে ঘোরতর ত্বণার উদ্রেক হয়। 



১৯ 

: এই প্রকারে বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা যে 

মানব মনের গতি নিরূপিত হয়, তাহা সহু- 

জেই প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্ত এখন এই 

প্রশ্নের উদ্দয় হইতেছে যে, ম'্দব মনের 

গতি কি কেবল বাহ্যিক ঘটন] দ্বারাই 

নিরণাত হয়, না মনের এমন কোন আভা- 

স্তরিক শক্তি আছে, যদ্দারা বহির্জগতের 

শক্তি সকল অতিক্রম করিয়া মন আপন 

শ্বাতন্ত্র ভাব রক্ষা করিতে পারে? এত 

সম্বন্ধে ইতিহাসবেত্বা পণ্ডিতবর বকৃল যাস! 

বলিয়াছেন তাহার গুল মন্ম এই ;--“এক 

নবাভারত | (১ম খণ্ড। ১ম রংখ্যা | 

হয়, তাঁহ! সকলেই স্বীকার করিবেন; কিন্ত 
মানব মনের কোন অরস্থায় বহি 

জগৎ তছ্ছুপরে ক্কি প্রকার শক্ষি সঞ্চারন 
রূরিতে পারে, তাহা নির্ণর কুরিতে পারিলে, 

একদিকে যেমন মানব জীবনের গতি গির- 

পিত হইতে পারে, তেমনি অগ্ররদিকে 

মানবমগ্ডলীর স্বাধীন ইচ্ছ1! আছে রি না, 

তাহারও মীমাংসা হইতে পারে । * 

ইহা! বল! বাছল্য যে, মানব মর নিশ্েষ্র 

জড়পদার্থের স্তায় কেবল বাহ্যিক বল 

প্রয়োগ দ্বারা চলিত হুয় না। রহির্জগঞ্জ- 
দিকে মানবমন শ্রীয় প্ররুতিগ্ত নিয়মের | সমুখিত শক্তি এবং মানব মনের আত্যন্ত- 

| রি ১ 

অনুবস্তা হইয়| কার্ধ্য করে এবং বহির্জগতস্থ । 508157558 

কোন বল বা শক্তি বা আকর্ষণ ধর! অব- 

স্বাস্তর প্রাপ্ত না হওয়। পর্যযস্ত, প্রাগুক্ত 

গ্বীয় প্রকৃতিতে নিয়মানুসাঁরে প্বাধীন ভাঙব 

পরিবর্ধিত হইতে থাকে; অপরণিকে বহি- 

্গৎও আপন ম্বাতীবিক নিষম!নুদ'রে 

নিয়ত কার্য করে। কিন্ত এই বহির্জগণ্চ 

গানর মনের সংঘর্ষণ লাভ করিরা মনের 

আত্তরিক রাসনা এবং 

পূর্বক মনুষ্যদিগের কার্ধা কলাপে সেই 
লংঘর্ষণ সম্ভৃত নুতন গতি প্রদান করিয়া 

থাকে; অর্থাৎ মাবগণেন কার্যকলাপ 

প্রহির্জগতের সংঘর্ষণ অভ'বে যে গণি প্রাপ্ত 

হইত, সেই গতি প্রাপ্ত না হইয়! বহির্জগতের 

দংম্পর্শে এক রূপান্তরিত গতি প্রাপ্ত হয়। 

এই প্রকরে মানবমগুলী বহির্জগতের গতির 

স্গপার্তর করে এবং রহির্জগ্ও প্রতোক 

মনুষ্যের মনের গতির অবস্থাস্তর করে; 

গ্রবং অবশেষে এই পারস্পরিক রূপাস্তরিত 

গতি হইতে সকল ঘটনার উৎপত্তি হুয়।” 

রক্ত রহির্জগৎ্সমুখিত শক্তি বা বল 

ূ 

বুদ্ধিবৃত্তিকে উত্তে ক্ষ : 
1 

। 

1 

ৃ 

উৎ্পন্ন হর, তাহাই মানব জীবনের গতি । 

চিত্তা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে, গৃথিং 

বীর মহিত তদ্নুপরিস্থ পদার্থ সমূহের যেরূপ 
সম্বন্ধ, মামব মনের সহিত, অবস্থা বিশেষে। 
বহিজনতের প্রার সেইরূপ সম্বন্ধ বর্তমান 

রহ্িয়াছে। পৃথিবী বেরূপ তছুপরিস্থিত পদার্থ 
সমুদকে আকবণ করে, এবং তহুপরিস্থিত 

পদার্থ সকলও আবার পৃথিবাকে আকর্ষণ: 

করে, দেই প্রকার বাহর্জ॥ৎ মনের উপর 

এবং মন বাঁহজএতের উপর শাঁক্ত সঞ্চালন 

কারয়। থাকে । কিন্ত পৃথিবীর আকর্ষণের 
বল তদুপপ্িস্থত সকল্ পদাথের আকর্ষণের 

বল্ অপেক্ষ। পরবলতর ; ন্ৃতরাং পৃথিবী তছু- 

পরিস্থিত প্রদার্থনমূহের নিকট পরিচালিত 

হয় না) কিন্ত তছুপরিস্থিত পদার্থ সকলই 

পৃথিবীতে নিপতিত হয়। এই প্রকারে যদি 
ইহ প্রতিপন্ন কর। যায় যে, মানব মনের 

আভ্যত্তরিক শক্তি বহির্জগতের শক্তি অপেক্ষা 

এত প্ররল যে, সেই আত্যন্ত'ররু শক্তি বহি" 

জগৎসমুখিত শত্তিতক পরাস্ত করিয়া আপন 

দ্বাং। যে মন্গষা মনের গতি ক্ুপাস্তরিত | স্বাভাবিক শক্তি সংরক্ষণ করিতে পারে, 



জ্যেষ্ঠ, ১২৯০ 1) 

তাহ হইর্ে অন্ুষ্য যে স্বাধীন ইচ্ছ1 সণ 

লন করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম,তদ্বিবয়ে অন্ধুমাত্রও 

সন্দেহ পাকে না। কেন না, পৃথিবী যেরূপ 

তছপরিস্থ পদার্থ সকল দ্বারা আকৃ্ হই- 
যাও আপন স্বাভ'বিক গতি সংরক্ষণ করিতে 

পারে, মনুষ্য মূনও সেই প্রকার বাহ্য্গ্- 
সমুখিত শক্তি কর্তৃক বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত 

না হইয়। আপনার স্বভাব রক্ষা কচিতে 

সক্ষম হয়) পৃথিবী সফল সময়ে এবং 

সকল অবস্থাতেই তছুপরিস্থ পদার্থ নমূহের 

আকর্ষণ পরাভব করিয়া আপন শক্তি রক্ষা 

করিতে পারে; কিন্তু প্রত্যেক মনুষ্য 

মনই যে আভ্যস্তরিক শক্তি দ্বারা রাহা- 

জগতের শক্তিকে পরাভর করিতে পারিবে, 

ইহা প্রত্যাশ! কর! যায় না। জনভেদে এবং 

অবস্থাভেদে মানব মনের আভাস্তরিক 

শক্তির তারতম্য রহিয়াছে । নিদ্ধপুরূষ শুক- 

দেব যৌবন প্রারস্তেই বিষয় বসনা রিস- 
শর্জন পুর্র্বক বহির্জ,তের শক্তি হইতে আপ- 

নার হনয় মন নির্মক্ত করিয়াছিলেন, কিন্ত 

ফরাসি রাজ্য .ধিপতি, যশোলিদ্স, এবং গ্রভৃত্ব- 

লোলুপ নেপোলি*ন মৃত্যাকীলেও “আমী" 

দেরই জয়” এই বাক্য উচ্চারণ ক্ষরিয়! বিষয়- 

বিমোহিত মাননিক অরস্থার পরিচয় প্রদান 
করিলেন। মা।সডন্াধিপতি আলেকজাগার 

পরাজয় করিরার জন্য পৃথিবীতে আর রাজা 

নাই, ইহ শ্ররণ করিয়া অশ্রুবারি বিসর্জন 

করিয়াছিলেন, কিন্তু শক্র-দমনভাব-বিবর্জিত 

মহষি ঈশার অস্তরাত্মা হইতে মৃত্যুকালে 
ঈদৃশ মহৎ ভাব সমুখিত হইয়া! ছিল যে, 
তৎকালে তিনি সেই ভাব দ্বারা পরিচালিত 
হইয়া উচ্চৈ£ম্বরে 'রলিয়াছিলেন।_"পিত ! 

আমার শক্রদিগকে ক্ষম! কর, কেনম! তাহার] 

জানে না যে, তাহারা কি ক্ষুকার্ষ্যের অনুষ্ঠান 

নবানভারত | 

। 

ডী 
১৩ 

করিতেছে।” বস্তুতঃ এই বশজগতে, অবস্থা? 

ভেদে, প্রতোক নরনারীর ম'নপসিক শক্তি, 

হৃদয়ের ভার এবং জীবনগতি মধ্যে এত 

পার্থকা লক্ষিত হয় যে, সর্বতোভাঁবে এক 

স্মভাববিশিষ্ট এবং সমহ্বদয় দুইটা মনুষা 
পাওয়া! যায় কি না সন্দেহ। বিশেষতঃ 

দেশ ও ফালভেদে মনুষা-প্রক্কৃতির বিভিন্নতা 
ঘটিএ| থাকে। কিন্তু অবস্থাভেদে মহুষ্যের 

প্রকৃতিতে বিভিন্নতা থাক সত্বেও প্রত্যেক 

নর নাগীর মনের আত্বাত্তরিক শক্তি ষে, 

রহির্জ,হ-সমুখিত শক্তিকে পরাজয় পূর্বক 
যন্থুষ্যফে অবস্থার দাসত্বশৃজ্খল ₹ইতে নির্মক্ত 

করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম, তদ্বিষয়ে কোন প্রকা- 

রেই সঙগেহ উপস্থিত হইতে পারে না। এই 

স্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্তক যে, মানব 

মনের সমুদয় শক্তি প্রশ্ম,টিত হইবার পর্বঃ 
অর্থ/ৎ ন্লাল্যাবস্থায় মানব জীবন সম্পূর্ণ 

রূপে রহির্জমতস্থ অবস্থা দ্বারা গঠিত হইতে 
থকে । অবস্থাবাদী প্িতেরো এই 

জন্যই রলিয়া থাকেন যে, বাল্যকালে মানব 

জীবনের গতি যেরূপ অবস্থ। দ্বারা নিরূ- 

পিত হইর। থাকে, যৌবন ও বার্ধক্যাবস্থার়ও 
সেই অরন্থা অপরাপর নুতন অবস্থার 

নহিত বশ্মিলিত হইয়া আজীবন জীবন- 

গতি পরিশারন করে । আমাদের দেশে 

জন্মপত্রিক। অর্থ) কুষ্টি প্রস্তত করিবার যে 
প্রথা আছে,সেই প্রথা এই মতমূলক বলিয়। 

প্রতীয়মান হয়। কেনন] জন্মপত্রিক। রচ- 

গ্রিতা লগ্নাচার্য্যগণ, জম্মকালে কোন্ গ্রহ 
কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল, তাহ! নিরূপণ 
পূর্র্বক মনুষ্যের জীবনগতি সম্বন্ধে গ্রহগণের 

ফলাফল নির্ণর করিয়া থাকেন । কিন্তু মঙ্গল” 
ময় পরমেশ্বর ঘদি সত্য সত্যই মানবর্জীবন 

এইরূপ অবস্থার দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া 



১৪ 

রাখির] থাফেন, তাহা হইলে মনুষ্য নিঃস- 
দেহে কেবল ছুঃখভোগের জন্যই স্থ্ এবং 
তাহার মঙ্গলময় নাম অর্থশৃূন্য ও সম্পূর্ণ ভ্রমা- 
আবক। . ফলতঃ, অবস্থার দাসত্ব হইতে যদি 

ম;নবন্জীবন কোন ক্রমেই নিম্ুক্তি হইতে না 

পারিত, তাহা হইলে পাপপুর্ণ ইছদিবংশে 

পুণাজ্যোতিম্বরূপ মহধি ঈশার আবির্ভাব 
কখনই সম্ভব হইত না, এবং শ্রী-বিদ্বে্া | 

সলও সেন্টপলরূপে জগতে খ্যাতি লাভ 

করিতে পারিতেন না। প্রত্যেক দেশের 

ইতিহাস সপ্রমাণ করিতেছে যে,ঘোর অজ্জ।ন 

তিমিরাচ্ছন্ন এবং পাপ-নিমজ্জিত জাতির 

মধ্যে সময়ে সময়ে জ্ঞান ও ধর্শের জ্যোতি- 

স্বরূপ পুণ্যাত্ম সাধুপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া 

দেশীয় প্রচলিত কুসংস্ক'র এবং অজ্ঞানতা দুর 

করিবার জন্য আজীবন যত্ত করিয়া গিয়া- 

ছেন। ই্ঠাদিগের জীবনে অলৌকিক ধর্শা- 

বল) সত্যের জ্যোতি* এবং ত্যাগম্বীকারের 

ভাব সন্দর্শন করিয়! ইহাদিগকে কে!ন কোন 

জাতি ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ এৰং কোন 

কোন জাতি ঈশ্বরের অবতারঃবলিয় বিশ্বাস 

করিয়। থাচ+ন। এমন কি, চিন্তাশীল ব্যাক্তি- 

গণের যধ্ও কেহ কেহ এই সাধুদিগের হূর্লভ 

জীবন ল!ভের কারণ নির্দেশ করিতে অসমর্থ 

হইয়া অবশেষে এইরূপ দিদ্ধান্ত করেন যে, 

এই সকল মহ্থাত্ব! ঈশ্বরের বিশেষ বিধান 

অথব! ইশ্বর কর্তৃক বিশেষ কার্বা সম্পাদনার্থ 

জগতে প্রেরিত হয়েন। কিস্ত এই সাধু- 

পুরুষদিগের জীবনগতি যে, ত।হানিগের 

চতুর্দিকস্থ পদার্থ,ঘটন। কিম্বা অবস্থা-সমুখিত 
শক্তি হবার সম্পূর্ণরূপে পরিশাসিত হয় না, 

তাহা অবশ্যই ম্বীকার করিতে হইবে । কেন 

না, তীহাদিগের মন দেশ-কাল-প্রচলিত 

জবস্থার শৃদ্ধল হইতে নিষ্ঘুক্ত না হইলে, 

নবাভারত । (১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা । 

ভীহারা কখনই এই প্রকার সাধুক্গীবণ লাভ 
করিতে সমর্থ হইতেন নাঁ। এই সকল সাধু- 

পুরুষের জীবনগতি পুজ্ানুপুজ্খরূপে পরীক্ষা 

করিয়। দেখিলে, মানবমনে যে স্বাধীন ইচ্ছার 

সঞ্চার হইতে পারে, তাহা নিঃসন্েহ রূপে 

প্রতীয়মান হয় । | 
ইতিপুর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পৃথিবী, 

যেরূপ তছুপর্িন্ত সমুদয় বস্ত কর্তৃক মাক 

হওয়া সত্বেও, তছ্পর্রস্থ পদার্থ সমূহের নিকট 
পরিচালিত না হইয়॥ আপন প্রবলতর 

আকর্ষণ দ্বার] উপরিস্থ পদার্থ নকলকে আপ- 

নার দিকে আকর্ষণ করিয়া! ভূতলশারী করি- 
তেছে ; সেই প্রকার মানব মনের আত্যন্ত- 

রিক শক্তি, বহির্জগতের পদার্থ ঘটনা ও 

অবস্থা-সমুখিত শক্তি অপেক্ষা, প্রবলতর 

1 হইলে নিশ্চয়ই মনুষ্য অবস্থার দাসত্ব শৃঙ্খল, 
হইতে (নম্মুক্তি হইতে পারে । ্ 

এই স্থানে জিজ্ঞান্য হইতে পারে, মনুষা 

মন কি প্রকার গতি প্রাপ্ত হইলে বহির্জগঞ্চ- 

সমুখিত শক্তিকে পরাস্ত করিয়া আপন 
স্বাধীন ইচ্ছ। সংরক্ষণ করিতে পারে । এই. 

প্রশ্নের উত্তরে কেবল ইহাই বল॥ যাইতে 

পারে যে, মন যখন আপনার সাম্যভাক, 

(61011197151) সংরক্ষণ করিতে পারে» 

তখনই শ্বাধীন ইচ্ছা সঞ্চালনে সমর্থ ॥ 

বহির্জগতে যখন কোন বস্ত ছুই বিপরীত 

দিক হইতে ছুইটী সমান বল দ্বারা আকৃই্ 
হয়, তখন নিশ্চল হইয়! সাম্যভাব প্রাপ্ত 

হয়, সেই প্রকার মানবমন বহির্জগতের 

পদার্থ ঘটনা ব। অবস্থা-সমুখিত ভিন্ন ভিন্ন 

বিপরীত শক্তি কর্তক এক সময়ে সম- 

ভাবে আকৃষ্ট হইয়া সাম্যভাৰ অবলম্বন 
করিতে পারে। সামাভাব প্রাপ্ত মন যে 

অনায়াষে শ্বীর় প্রকৃতিগত গতি প্রাপ্ত হয়, 
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তাহা তি সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। * 

কেনন। সাম্য অবস্থায় বস্ত কিন্বা প্রাণী 

সর্বপ্রকার বাহ্যিক শক্তি-সমুখিত গভিবিব- 

, ক্দিত হইয়1, আপন প্রকৃতিগত ভাব প্রাপ্ত 

“হয়। কোন বস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে 

'আকৃষ্ট হুইয়। গতি প্রাপ্ত হইলে প্রত্যেক 

আকর্ষণ ব1 বল-সম্ভূত গতি কর্তৃক ব্যাঘাত 

প্রাপ্ত-হয়, এবং সেই ব্যাঘাত দ্বার প্রত্যেক 

গতির ' বেগই ক্রমশঃ ভাস প্রাপ্ত হইতে 

থাকে; এবং চতুর্দিকস্থ আকর্ষণ বা বল- 

সম্ভূত গতি এই প্রকারে পরস্পরের 

প্ররতিঘাত দ্বারা ক্রমে ক্রমে হাস প্রান্ত 

হইয়! অবশেষে আকুষ্ট বস্তকে সর্বপ্রকার 

গতি পরিশৃন্য করে। বরির্জগতস্থ পদার্থ' 
ঘটনা ও অবস্থ/-সমুখিত যতগুলি ভিন্ন ভিন্ন 

প্রকারের শক্তি মানবমনে ইচ্ছ। উৎপাদন 

পূর্বক জীবনগতি নিরূপণ করে, তন্মধ্যে 

কতকগুলি প্রবৃত্বি-উত্তেজক ও কতকগুলি 

নিবৃত্তি-প্রদায়ক, সুতরাং যখন হুইটা বিরুদ্ধ 

আকর্ষণ দ্বারা মানবমন আকৃষ্ট হইয়া 

থাকে, তখন সময়ে সময়ে মানবমন লাময- 

ভাব অবলম্বন করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ। কিন্ত 
প্রবৃত্তি-উত্তেক্জক শক্তিগুলি বখন নিবৃত্তি 

প্রদায়ক শক্তিগুলিকে পরাস্ত করিয়! ম/নব- 
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নব্যভারত । 

মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, তখনই 

কেবল মানুষ অবস্থা দ্বারা পরিশাসিত 
হইয়া ঘটনার আ্াোতে ভানিতে থাকে । সেই 

সময়ে মাছছষের কোন প্রকার শ্বাধীন ইচ্ছা 

থাকে নাঁ। কিন্তু গ্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এতছু- 
ভয়ের সম্মিলনে বখন মন্থ্ষ্মনকে কামনা 

শৃনাকরিয়া, তাহার জ্ঞানচক্ষুকে ঈশরেরদিকে 

উন্মা'লত করে, তখনই কেবল মানব স্বীয় 
প্রকৃতিগত ভাব প্রাপ্ত হইয়! স্বাধীন ইচ্ছা 

সঞ্চালনে সক্ষম । মন, ফললাভ-প্রত্যাশ! 

বিবর্জিত না হইলে আপন প্রকৃতিগত 

স্বাধীনভাব লাভ করিতে পারে না, বিষয় 

বিশেষের কামন। দ্বারা পরিচালিত হইয়। 

কক্ষ গ্রহের ন্যায় গত্যস্তর প্রাপ্ত হয়। 

কিন্ত এই প্রলোভন পরিপূর্ণ সংসারে 

ছুর্বলমতি মানব কি কি উপায় অবলম্বন 

করির সর্ধপ্রকর প্রলোভন ও আসক্তি 

পরিহার পূর্বক জীবস্মুক্ত হইতে পারে, 

তাহার উল্লেখ করা আবশ্তক বোধ হুই- 

তেছে। ইতিপূর্বে বারম্বার কথিত হইরাছে 

যে, মহ্য্য মনের আত্যত্তরিক শক্তি: 

বহির্জগতস্থ ঘটনা, পদার্থ ব অবস্থা-নিচত্র- 

সমুৎ্পন্ন শক্তি অপেক্ষ। প্রবলতর হইলে, 
মানব মনের স্বাধীনতা নংরক্ষিত হয়। কিন্তু 

মনের এই আভ্যন্তরিক শক্তি কি প্রকারে 

কার্ধ্য করিয়া থাকে -এবং কি প্রকারেই বা 

তাহার তেজস্থিতা পরিবদ্ধিত হইতে পারে, 

তাহাই সর্বাগ্রে নির্ণয় করা উচিত। 

মন যেকি পদার্থ-_তাহ। কেহই জানতে 

পারে শা। মনের প্রকৃতি মন্ুয্যের ষম্পূর্ণ 

অজ্জেয়। আমর] কেবল মানসিক কতক- 

গুলি ক্রিয়া জানিতে ও অসুভব করিভে 

পারি। এবং সেই ক্রিয়াগুলি যে কারণ বা 
শন্ধি হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহাকে মন বলিয়া 
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নির্দেশ করি? আর শ্রাগুক্ত কার্ধ্যগুলির মধ্যে 

যে সমস্ত অশ্রপশ্চা্ধ সক্বন্ধ ও কা্ধ্যকারণ- 

শৃঙ্খল লক্ষিত হুয়, তাছাদিগকেই মানপিক 

নিয়ম 'বলি। এই নিয়ম শবাটী শুস্থানে ব্যাখা 

করা অভাথশ্তক বলিয়া থোধ হুইতেছে। 

রাজপুকুষের রাজ্যশাসঘার্থ যে নিয়ম সংস্থা- 

পন করেন, সেই নিয়ঙ্গ শব্দ যে অর্গে ৰাবহ্গত 

হয়, প্রারুতিক ঘ। ভৌতিক নিয়ম বলিলে 

সেই অর্থ বুঝাগ্ম না। রাজপুরুবদিগের 

প্রতিটি নিয়ম রা যাহারা পরিশাপিত 

হয়, তাহাদিগের প্রকৃতির সহিত নিয়মের 

ফোন যোগ নাই, নিয়ম তাহাদিগের নিকট 

একটী বাহ্িক বিষয় মাত্র । কিন্ত “মানসিক 

'নিয়ম” এই কথাটা বলিলে মনের প্রকৃতিগত 

গতির যে নির্দিষ্ট প্রণালীবদ্ধ পরিবর্তন, তাহাই 

বুঝা যাঁয়। আবার সেই প্রকার ভাঁতিক 

নিয়ম বলিলে জড় জগতের স্বভাবপিপ্ধী যে 

প্রণালী অনুযারী পরিবর্তন, তাহাই বুঝা 

ষায়। জড় জগতের নিয়মান্থন!রে বীজ 

মৃত্তিকাতে রোপিত হইলে অঙ্কুর হয়, এই 

প্রকার ধাক্য প্রয়োগ করিলে নিয়ম শব্দটা 

কেবল বীজের প্রকৃতিগত নির্দিত গুণ বা 

ধর্মকে বুঝায় । ইতিপূর্বে এই প্রবন্ধের যে 

'ষে স্থানে নিয়ম শব্দটা ব্যবহৃত হইয়াছে, 

গুবং পরে যে যে স্থানে ব্যবহৃত হইবে, 

তদ্দারা কেবল বিষয় বিশেষের প্রকৃতি- 

'নধাঁভারত | (১ম খণ্ড, ১ম সংখা । 

গত গতি বুঝা বাইবে। জড় জগতের পদার্থ 
মিচয় বেরপ নির্দি্ প্রকৃতি (1)97715 
0011911610610 ) প্রাপ্ত হইয়। কোন না কোন 

নি্দি্ প্রণালী অন্থদারে উদ্ধপন্ন ও পরিবদ্ধিত " 

হইতে থাকে ,সেই প্রকার মঁমব মনও নির্দিষ্ট 

প্রণালী অন্ুসারে কার্ধ্য করিয়া উন্নতি লাভ 
করে। আবার জড় জগতের পদার্থ সকল 

যেষম তাহাদিগের প্রকৃতির প্রতিকূল ঘটনা 
বা অবস্থার সংঘর্ষণে, বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, 

মারব মনও তদনুরঁপ স্বীয়- প্রকৃতিগত কার্য 

প্রণালীর বিপর্ধ্যাবস্থা ঘটিলে প্রকৃতিভ্রষ্ 
হইয়া অবনত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়! থাকে । 

মানব মনের আঁভাত্তরিক শক্তি বহির্জগৎু- 

সমুখিত শক্তিকে অতিক্রম করিয়া! মহুষ্যকে, 
অবগ্ার দাসত্ব হইতে নির্ধ, ক্ত করিতে পারে, 

এই প্রকার যে যত আমন] এই অধ্যায়ে 

প্রকীশ করিয়াছি, ইহার পরবর্তী অধায়ে 
মানসিক নিয়মাবলী পর্যালোচনা! করিবার 
সময়ে'ভাহা প্রতিপন্ন করিবার চে করিব । 

ম'নব জীবনের কার্যকলাপ যে নির্দিষ্ট 
নিয়মের অধীন, তাহাষ্ই পরবতী অধা- 

য়ের আলোচ্টা। স্ুতরাং মানব জীবনের 

কার্যাকলাপ নির্দি্ নিয়মাধীন বলিয়] প্রতি- 

পন্ন করিতে পারিলে, মনের প্রফ্ুতিগণ্ড গতি 

এবং মনের আভ্যাত্তরিক' শক্তিও যে নিদ্দিষ্ট: 

নিঃমাধীন, তাহা! সহজেই প্রতিপন্ন হইবে, 

ওরে প্রাণ কি তোর বাসন? ? 

ওরে প্রাণ কি তোর বাসনা ? 
ভামল ত্রক্ধাণ্ড তোর, চন্দ্র তোর হৃর্য্য তোর, 

মুল সমীর ভরা, 
শখ গদ্ধি ফুল ভরা, 

শিশির বারিতে ধোয়া, বসন্ত প্রভাত ভ্লোর; 

কুন্তুমিত তরু শাবে, 

কলকষ্ঠ, পার্খী ডাকে, 
সে পাখী, সে কলকঠ,সে তরু তোমারি প্রাণ, 

তবু ভূমি কি বিষাদে, রাতি দিন থাকক্ান? 



১১২৯০ ।) 

তুষার 'মণ্ডিত শুঙ্গ, গিরি চূড়া দিমু ধরে, 

আকুল উরঙ্গ[য়িত সাগর দিলাম তোরে, 
তবু তোর মিটিলনা আশা, 

পোড়। কে কতই পিপাসা ? 

মিথর প্রকৃতি কে!'লে, সৌন্দর্য খুমা'য়ে থাকে 

« চন্্' লোকে নিশ্দীথে যখন, 

ঢল ঢলু টেক ছুটি তার, 
*. নিতে দিয়াছি কতবার, 

তবু তে'সে তৃপ্তকরে, রাগিতে ন| পাজিলাম 

বুকে ৃ ; ব!ননান হবেনা পর্ণ ? 

অবাধে ব্সকাশ গার,শৃনাভেশী দিয়াছি উড়িতে অশরীদী মুখ কোথা 
দিঞাছি বাহন কাসে কও শত ঘনমেঘরাজি, 

তারকার ম!লাই'র কে তে 

মহে পরিতৃপ্ত তুই, তবুপ্রাণ দে শোভায়সাজি? 

এমনি কতই যে গো, প্রক্াতির বাছাবাছ।ধন, 

ন্য়ছি তোমায় উপহার 3 

ভবু গ্রাণ হলনা বারণ, ছুণিবার আকাঙ্জা ভীষণ 

ত1ই ভাবি কি করিব আর ? 

বসন্তের সমীরণ, যাহার নিশ্বসে বয়ে 

আদ্ুরস্ত কি উৎ্নাহ যায় গো ঢ'লিয়ে দিয়ে; 

সেযে মোর পার্খেতে সদাই, 

তবু প্রাণে তিল শান্তি নাই; 
হিমাংশ কিরণ ঢলে, তাতে বাকি সুধা আছে, 

তুলনা করিগো। যবে সে নয়ন জ্যোতি কাছে? 

বিহঙ্গের কলকণ্ঠে কি ছাই সঙ্গীত আছে, 
সমুদ্র গঙ্জনে আর কতক্ষণ প্রাণ ন'চে ? 

সন্মেহ সপ্পেম বাণধীতার,মরিমরি কি সঙ্গীতময় 1 
কতই গে শান্তি তথা, মহস্থথে ভালিয়ে বেড়ায় 

প্রকৃতির যাহা কিছু আছে, লোকে যাঁরে বলে 
গো স্থন্দর, 

' তাদ্দিয়ে গীঁথিয়ে হার, 
দাও দেখি উপহার, 

নে মাল! মলিন হয়ে যাবে,পড়েতার চরণ উপর । 

,সৌনর্য্যের সে প্রতিমাখানি, রাতি দিন 

| রাখিয়াছি পাশে, 

নবাভারত 1 ৬প 

তবু তেঃর কিসের অভাব, ছোট প্রাণ কাহার 
উদ্দেশে ? 

সকলি সুন্দর এরা বটে, মানি তাহা মালি 
শতবার, 

৷ কিন্তু কি অভাব অ!ছে,লুকিয়ে তাদের কোলে॥ 

তাই প্রাণ ক!দে অনিবার 1 

সকলিত স্ুধামর, স্ুণমর়, গীতিময় 

(কিন্ত হায়). 

সে সুখ বিষাদে গোরা) 

সে সুধা গরলে ভরা, 

ও গীতি ও মি গাঁতি বিলাপের গান গায় 
পাব, যার মুখে ছুখ 

রেখা নাই, 
নে দিয়াছি পরি, এ স্বীয় সুধা কোথা পাব, যাহাতে গরল 

মাথ। ন:ই? 
বিষাদের সুদে গীত ময়) সে সঙ্গীত বল গো 

কোথায়? 

নী মোরগ্রঃণ আজ অধীরে কীদিয়! খুন হয়? 

|র কণ্ঠে কণ্ঠ মিলা ইয়ে, অ্রমর যে কেঁদে 

কেঁদে কয়, 

ঝুক্মে কণ্টক অ'ছে, ঘুলৈ ফুলে মধু নাই হায়! 

বিষাদ নিশ্বাস খন, 

ফেলি কহে সমীরণ, 

স্গন্ধি প্রস্থনোদ্য'নে এজগৎ্ৎ কেন পূর্ণ নয়? 

কে'কিল কাদিয়ে বলে, 

বসস্ত চ.লয়ে গেলে, 

জলা; আকাশে আসি কেন দেখা দিবে? 

সাধের এ তরু কুঞ্জ শুন্য পড়ি রবে? 

চাতক ক্লাদিয়ে বলে অনস্ত পিয়াস গো, 

ওহে জলধর ! 

দিন রাত্রি অবিশ্র-স্ত তবে জল ঢল গো 

করি ঝর্ ঝর্ ॥ 

“দিবানিশি কেন নয়, চাদনী রজ নীময়,” 
বলির়ে চকোর হোথা চঃহিছে আকাশ গানে । 

বাসনা রয়েছে হায়, তৃত্থ নই কেন প্রাণে? 

রণ 



পাশ্চাত্য মায়াবাদ। 

(টাও, ) 

০০ ** শে ০০৯৯২ 

- সংস্কাত দার্শনিক সাহিত্যে মায়াবাদ 

কাহাকে বলে জামরা ঠিক বলিতে পারি 

না$ঃ আমরা সংস্কৃতাভিজ্ঞর নহি । পাশ্চাতা 

119:]181, এর সহিত আমাদের দেশীয় 

প্রাচীন মায়াবাদের কথপ্চিৎ সাদৃশ্ঠ অ!ছে, 

সংক্ষতাভিজ্ঞদিগের মুখে ইহা শুনিয়াই 

আমাদের আলোচ্য বিষয়কে মাঁয়াবদ 

আঁখা। প্রদান করিলাম। নামের সাদৃষ্ঠ 

দেখিয়া কেহ আশা করিবেন না যে, এই 
মতদ্বয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্ঠ লক্ষিত হইবে । 

কোন কোন পাঠক হয়ত বলিবেন, 

এরূপ শুষ্ক অপ্রয়োজনীর বিষয়ের আলে।- 

চনার প্রয়োজন কি? জান-কৌতুহল চরি- 

তার্থ করিবার পক্ষে ইহা উপযোগী হইতে 

পারে, কিন্তু দৈনন্দিন কার্ধগত জীবনের 

সহিত ইহার সম্বন্ধ কি? মানক-জীবনের 

উন্নতির জন্য যে সকল প্রশ্র-মীমাংসা1 আঁব- 

হক, তাহাদের সহিত ইহার সম্বন্ধ কি? 

ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই, যদি 

আমাদের আলোচ্য বিষয় কেবল জ্ঞান- 

কৌতুহল চরিতার্থ করিবার পক্ষেই উপ- 
যোগী হইত, আর কোন প্রয়োজনে ন। 

লাগিত, তাহা! হইলেও ইহার আলোচন। 

নিষ্পয়োজনীয় হইত না; যাহা কিছু মানব- 
স্বদয়ে পবিত্র উচ্চতর স্ুুখদান করে তাহার 

আলোচনা কখনই নিষ্পুয়োজনীয় হইতে 
পারে না, পরন্ত প্রত্যেক মানব-হিতৈষীর 

করিতে যাইতেছি না) মায়াৰ|দের 

| পক্ষে তাহা সধত্কে অনুসরণীয়; ঘিনি হস্র 
তর দার্শনিক প্রশ্নের আলোচনায় স্খান্গ- 
ভব করিতে শিথিরাছেন, তিনি ম'নসিক 
উন্নতির দোপানে অনেক দুর উঠ্ঠিাছেন, 
যিনি তাহ!কে এই স্ুখসন্ভোগে সাহ্ায/ 
করেন তিনি বাস্তবিক তাহার উন্নতিপথের 
সহায় । দ্বিতীয়তঃ, আম.দের আলোচ্য বিষ- 

টা যে কেবল জ্ঞ!ন-কৌঁতুহল চরিতার্থ 
করিবার পক্ষেই উপযোগী তাহা নহে; 
ম!নব জীবনের অস্ততঃ একটী অনুসরণীয় 
বিষয়ের সহিত, একটা উচ্চতর স্বার্থের সহিত 
ইহার অতি নিকট সশ্বন্ধ রহিয়াছে । ধর্ম 
বিজ্ঞানের সহিত মারাবাদের অতি নিকট 

স্বন্ধ ; আনরা প্রন্তাবের উপসংহারে দেখা- 

ইতে চেষ্টা করিব যে, মায়াবাদের সহায়তা 
ব্যতীত ধর্মবিজ্ঞানের কয়েকটা অতি জটিল। 
অথচ গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা একেবারে 

অসম্ভব । 

মূল বিষরে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বে 
আর ছুই একটী কথা বলা আবশ্ঠক। আমরা 
বিশেষ কেন মায়াৰাদীর মত ব্যাখা 

পক্ষে 
ও বিপক্ষে যাহা! বলিবার আছে তাহ! নিজের 

ভাষায়, নিজের প্রণালীতে লিধিব। যা 
লিখিব তাহার অনেক কৃথা -খবার্কলী, মিল 
প্রভৃতি হইতে শিক্ষিত, আবার অনেক কথা! 
কেবল, নিজের চিন্তার ফল। এখন দূ 
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বিষয়ে প্রবেশ কর! যাক, আশ! করি পাঠক | অন্তিত্ব জ্ঞানননিরপেক্ষ] নহে; তাহার 

গাঢ় মনোনিবেশ কিবেন । অস্তিত্ব জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র নহে; তাহা 

জড়, জীবা স্বা ও পরমায্মা এই তিনটা দার্শ | জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। দৃষ্ট বস্য যত- 

[নিক আলোচনার মূল বিষয় । এই তিনটার ক্ষণ দৃষ্টির বিষয়, ততক্ষণই তাহার অস্তিত্ব 

অস্তিত্ব ও' প্রকৃতি লইর়াই বত দার্শনক ঢষ্টিনিরপেক্ষ হইয়া, দৃষ্টির অগোচরে, দৃষ্টি 
মতভেদ । এই বিষয়ত্রয় সম্বন্ধে নানা" ৰ হইতে বিচ্যুত অবস্থায় তাহার অস্তিত্ব অস- 

বিধ মত প্রচলিত আছে, সমুদায়ের উল্লেখ | সব । তেমনি, শ্রুত বস্ত যতক্ষণ কোন 

করা "আমাদের বিষয়ের অজ্তর্থত নহে; আত্মার শ্রুতির বিবদীভূত থাকে ততক্ষণই 

এভদ্িষয়ে পাশ্চাত্য মায়াবাদের মত কি. তাহার অস্তিত্ব ; শ্রুতির অগোচরে, 

তাহাই প্রদর্শন করা আমাদের উদ্দেষ্ট। শ্রতি-বিচ্যুত অবস্থায় তাহার অস্তিত্ব 

মায়াবাদ ছুই প্রকার, আস্তিক ও নাস্তিক; অসম্ভব । সমুদয় ইন্দিয়-ব্যাপার সম্বদ্ধেই 

আমরা উভয় মতেরই উল্লেখ করিতেছি । এইরূপ । বাহা৷ ইন্দ্িয়ের বিষয়, ইন্দ্রিয়ের 

উভয়ে একই স্রোতন্গভীর ভিন্ন ভিন্ন শাখা বিষররূপেই তাহার আস্তিত্ব সম্ভব, তাহার 

মাত্র; একই শ্তরোতস্বতী-কতকদুর পর্যান্ত ইক্জিয়/নরপেক্ষ, জ্ঞান-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব অস- 

অখণ্ডিত ভাবে প্রবাহিত হইয়! একটী ভব । কিন্ত কেন? ইহার কারণ কি? যুক্তি 

আকাশভেণী অটল শৈল।ভিঘ'তে বিভক্ত কি? ইন্দরিয়-জ্ঞানের বিষয় মাত্রেরই ঈন্তিয়- 

₹ওঃ ভিন্ন ভিন্ন গতি অবলম্বন করিয়াছে; জ্ঞান-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব অসম্ভব কেন? এই 

একটা, পর্বতের সন্ত ভাগ দিয়৷ সথর্য । প্রশ্নের উত্তর এইঃ_ধীহা আমাদের ইন্তরিয- 

কিরণে আলোকিত টা ত'রবাসী-দগের : জ্ঞানের বিষয়, আমরা- যাহা কিছু দেখি, 

ক্বাস্থাড সখের আধার হয়! প্রবাহিত | শুনি, স্পর্শকরি, আন্বাদন করি, আন্ত্রাণ 

হইতেছে; অপরটী ক পশ্চ'স্ভ'গ দিয়া, ! করি, অনুভব করি, তাহা আম!দের ইন্দ্রিয় 

শুর্যকিরণবঞ্চিত হইয়া, নান। কষ্ট দুঃখের | বোধ (১9/540197) মত্র-আমাদের আত্মার 

কারণ হইর1 মৃদুমন্দ গতিতে সঞ্চালিত হই- ভাবাস্তর মাত্র-মান।সক অবস্থা মাত্র। 

তেছে । এখন কল্পনামুক্ত হই মূল কথা দি তাহাই হয়, যদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় ইন্্রিয়- 

বলি। মায়াবাদ প্রথমততঃই সমুদয় জ্ঞানের বোধ ম.ত্রই হয়, আম্মার ভাবাস্তর মাত্রই 

আধার, সমুদয় চিস্তার আধার, সমুদয় হয়, ম:নসিক অবস্থা মাত্রই হয়, তবে ইন্দ্রিয় 

সনেহ অবিশ্বাসের আধাররূপী ম:নবাক্মার বিচ্যুত হইয়। জ্ঞান-বিচ্যুত হইয়া, আত্মা- 

প্রকৃত ও মুলগত (১1)911)0191 ) অস্তিত্ব বিচ্যুত হইয়া তাহার অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব? 

মানিয়া লন, এবং এই অটল শৈলের যাহা আত্মার ভাবাস্তর মাত্র,মানশ্সিক অবস্থা 

উপর অন্তান্ত মতের প্রতিষ্ঠ) করেন। ইহা মাত্র, তাহা আত্মা-নিরপেক্ষ হইয়া, মন-নির- 

শ্বীকার করিয়া অতঃপর বলেন যাহাকে পেক্ষ হইর। থাকিতে পারেঃ ইহা কেবল 

ভৌতিক পদার্থ বলা হয়, যাহা আমরা চক্ষু অসম্ভব (00009381919) নহে) ইহা অচিস্ত্য 

কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বার] প্রত্যক্ষ করি, তাহার (10০00981991) স্ৃতরাং জড় সম্বদ্ধে মায়া” 

অস্তিত্ব আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ভাহার বাদের মত এই, জড় জান-নিরপেক্ষ বত 

পপ সপ পা? পপ এপ পাপী শপ ০ পপ 



২০ নব্যভারত। € ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা । 

পদার্থ হে, ইহা! আত্মার মধো সমুৎপন্ন ভার | করিবার আমাদের কোন উপায় মাই? এবং 
পরম্পরা মাত্র (591)588101)5 ০: 70689. ) র এক্প কারণ রুল্লনার কোন প্রয়োজনও নাই। 

যতক্ষণ ইহা জ্ঞানের রিধয় ততক্ষণই ইহার | আত্ভিক মায়ারাদী রলেন, এই ভার পরম্প- 

অস্তিত্ব; জ্ঞাত হওয়া_জ্ব:ন-গোচর হয়া, র রাঁর এরুটী ইন্দিয়াতীত রারণ আছে, ইহা 

তেই ইহার অস্তিত্ব; ইহার জ্ঞনদোচর একটা স্বতঃসিদ্ধ তা,আর এই কারণ জজ্মের- 

হওরা আর থাক] একই (%5 294 15 প্রকাতি জ্ঞান জড় পবার্থ হইতে পারে লা, 

£7670108” ) 1 কেবল জ্ঞানময় আম্মা পণার্থেই কারণত্ব 
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এই গেল মানবাত্ম! ও জড় সম্বন্ধে য়ায়াঁ সম্ভবে, সুতরাং এই ভার পরম্পরার ন্সাদি 

রাদের মৃত; এই পধ্যস্ত আন্তিক মার়ারাদ কারণ স্বয়ং পরমা স্ব ভিনিই সর্ধদা। আমাদের 

৪ রংঝ্তিক মায়াবাদ এরুন্বে আনিয়াছেম, নিকটস্থ থাকিয়া আমাদের মনোমধ্যে এই 

এখন হঁহাদের পৃথক হইবার সয়য়। যে ভাব পরম্পর1 উৎ্পাদগ্ন করিতেছেন । আশ 

পর্বতের অভিঘাতে ইহ দিগকে পৃথর হইতে করি পাঠরু এখন মায়াবাদের মূল মতগু'ল 

হইল, তাহ! ঈশ্বরবাদ শিএরধারী কারগবাদ$ ক্ষথপ্ষিত বুঝিতে পারিলেন। ইহার মতে 

কারণবাদ ও ইহার নানাবিধ রূপ নন্বন্ধে । পরমাস্স| ও জীবাস্মাই প্রকৃত সত্ব, জড়ের 

এস্লে অধিক রিছু বল। অপ্রাসঙ্গিক হইবে ১1 ক্রেন স্বতন্ত্র জ্ন-লিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই? 

স্বামাভ্তরে এই বিষয় কিঞিহ বল! আবশ্তক পরমাত্মার ইচ্ছাও শক্তিতে তহারই প্রতি" 

হইবে । যে মতের আদর ও নম্ব'ন রক্ষা ঠিত নিয়মাহুপারে যে মকল ভাব পরম্পরা 

করিবার জন্য আস্তিক মায়ারাদ নান্তিক ূ আমাদের মনোয়ধো প্রতিনিয়ত সম্পন্ন 

ৃ 
| 
] 

ৃ 
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মায়াবাদ হইতে পৃথক হইলেন, এস্থলে : হইতেছে, তাহাদিগকেই আমরা জড় পদার্থ 
কেবল তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে। , বলি। পাঠক একটা কখ। পিজ্ঞান। করতে 
এই যে ভৌতিক জগৎ নামধের ভাবপর- ' গারেন-তিবে কি আমরা বন জড় পদার্থ 
স্পরা আমাদের মনে দমুত্পন্ন হইতেছে, ূ গাত্যঙ্গ না কি, খন ভা ধ্বংশ হই 

এই সমুদয় কি আমাদের ইচ্ছ[সম্ভৃত? | যায়? না, তাজা নহে; ড় পদার্থের জ্ঞংন, 

সকলেই রলিরেন্ন, না । তবে ইহদের আধ'র ৃ নিরপেক্ষ অস্তিত্ব অসম্ভব ইহ মভ্য, কিন্ত 

কি?রারণ কি? জড়ব।দী ঘলেন ইন্জিরা- | মনবন্ভ্'নই এমন জ্ঞান ভে, জামর] 

ভীত অজ্ঞে-প্রকুতি অজ্ঞন জড়পনার্থ ইহা | যে সকন বস্ত দর্শন কারয়াছি, করিতেছি ও 

দের কারণ $ অধিকাংশ দর্গনবিদেরই এই র করিব, সমুদ্ই পরমা স্থার ভূত-ভ বিষ্যৎ-বর্তৃ- 

মত। নাস্তিক মায়ার)দীর উত্তর অংন্সেপে | ম'ন-দশশ চির জাগ্রত জ্ব!নের সম্মুখে বিরাজ 

ুঝান কিছু কঠিন; ভিন বলেন, কারণ । করিতেছে । সুতরাং জড় পদার্থের শতন্্ 
নর্থ যি নিয়ত-পূর্ববস্তী-ঘটনা হয়, তবে ১ । অস্তিত্ব নাই বটে, কিন্ত পরমাম্মতে তাহ'দের 

ভব পরম্পরা পরম্পরেই পরম্পরের কারণ, : অস্তিত্ব লিভ্য, তাহাঁর। ঈশ্বরের অনস্তমনের 
যাু। যাহার নিয়তংপূর্ববস্তী তাহাই ত'হ।র ৷ চিরস্থারী সম্পত্বি; কেবল মানবাতআ্সার নিকট 

কারণঃ আর কারণ অর্থ যদি ইন্্রি.তীত তাহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাবই অনিত্য 
কোন বস্ হয়, তবে তাহার অন্তিব নিরূপণ : জড়) জীবাস্মা! ও পরমাস্মা সম্বন্ধে মায়া- 

শপ প ০০০ পপ সপ্চ স্পা শি তি ০ শিস ৩ ৮ শসা 
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বাদের মত সংক্ষেপে বর্ণিত হইল); এই মনোহর ভবন, য'হ ক্ষণকালের জনা তোমার 

সকল মতের ভিত্তিরূপে বে সকল যুক্তি | বিশ্বনের রাজ্যে স্থান পাইয়াছিল--ইহ! 

প্রদর্শিত হইতে পারে তাহার কিছুই বলা 

, হয় নাই, ক্রমশঃ তাহ প্রদর্শিতি হইতেছে । 

বিস্তুতরূপে মায়াবাদের. পক্ষ সমর্থন 

“করিতে যাইবার পূর্বে আম।টিগের পথ পরি- 

ক্ষারার্থে আমর1 এতদ্িষয়ে সাধারণের মনে 

বন্ধমুন্ অথচ অতি ভ্রমপূর্ণ একটি আপত্তি 

খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিব। তাহা এই__ 

দর্শনানভিজ্ঞ ব্যক্তির! মাঁরাবাদের নপক্ষে 

দিত বুক্তি আলোচন] রুরিবার পরর্কেই | 

ইহ'কে একেব?রে অসম্ভব অনন্ুভবনীয় 

বলিয়! উড়াইয়! দেন $ তীহারা বলেন মন 

হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বাস্বস্ত না থাকিলে কি 
মনোমধ্যে ইন্দ্রিঃ-গোচর বস্কর অনুভূতি 

কখনও সম্ভব? বহির্দেশে বর্ণ না থাকিলে 

মনোমধ্যে বর্ণ'নুভৃতি সম্ভব নহে, বহির্দেশে 

শব না থাকিলে শবাহুভূতি অসম্ভব ইত্যাদি ; 

সমুন্যর ইন্দ্ি ব্যাপার নম্বন্বেই এইরূপ। 

এরূপ সংস্কারে নিতাস্ত ভরমমূলরু তাহা 

সহজেই দেখান যাইতে পারে । ম্বপ্রাবস্থায় 

কিখটে একবার ভাবিয়া দেখ । মনে কর, 

পাঠক, স্বপ্রাবস্থায় দেখিতেছ ভুমি নানা 

বর্ণে অনুবঞ্জিত, একটী রুল কল শব্ব- 
যুক্ত শ্রেতন্বতী-তীরে অবস্থিত, স্ৃগন্ধ পুষ্পো- 

দ্যান-বেষ্টিত, রসন। তৃপ্তকর নানা সুখাদ্য 

পরিপূর্ণ, স্পর্শস্থখে!ৎপাঁদক নানা প্রকার 

আসন ও শয্য।-পরিশোভিত এক্ষটী মনোহর 
ভবনে উপবিষ্ট রহিযাছ; এরূপ, অথব 

অনেকাংশে এরপ্র স্বপ্ন আমর! অনেক পশম: 

য়েই দেখিয়া গ্রাকি। সয়য়ে তোমার নিদ্রা- 

ভঙ্গ হইল, ন্বপ্পের বিষয়ীভূত পদার্থ সমূহ 

. বিশ্বাসের ভূমি হইতে দূরীভূত হুইল | আচ্ছা, 
এখন বল দেখি, পাঠক, এই যে শ্বপ-দৃ 

কি? ইহাকি তোমার মন-বহিভতি কোন 

সবতস্ত্র ভৌতিক পদার্থ ? নিতান্ত বুঝ্ধি 
ভ্রংশ না হইলে আর কে এই কথা বলিবে "ি 

তবে ইহা! কি? বিন্দুমাত্র চিত্তা করিলেই 
বুঝিতে পারিবে, ইহা তোমার মনোমধ্ধ্য 

সমুৎপন্ন ভাব পরম্পরা মাত্র, ক্ষণস্থায়ী মান- 

সিক অবস্থা মাত্র । অতএব দেখ, তুমি 
মাহাকে প্রকৃত বাহিক ভৌতিক পদার্থ বল, 
তাহার বর্তমানতা বাতিরেকও প্রাকৃতিক 

নিয়মানথসারেই বল, আর ঈশ্বরেচ্ছান্থসংরেই 

বল, মনোমধ্যে বর্ণ, শব্দ, ঘ্রাণ, আম্গাদ, | 
কঠিনত|, কোমলতা, বিস্তৃতি প্রভৃতি সমুদায় 
ভৌতিক বস্তুর অনুভূতি সম্ভব । তবে আর 
কেমন করিয়। বল, বাহ বস্তর অবর্তম।নতার 

ইন্দির-জ্ৰ!ন সম্ভবপর নহে? ইহা যে অসস্ভব 

নে, প্রতিদিন প্রতি ব্রাত্রিতে তাহার শত শত 

দৃষ্টান্ত দেখিতেছি। তবে এখন তোম।কে 

স্বীকার কঠিতে হইবে যে, আমরা যাহ।কে 

জ'গ্রুত অবস্থা! বলি, সেই অবশ্াতে যে সকল 

ইন্দ্রিয় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি, সেই সমস্তও 

প্রাকৃতিক নির্মানুসারে অথবা ঈশ্বরে- 

চ্ছাতে সমুৎ্পন্ন ভাবপরম্পরা মাত্র, _মাঁনদিক 
অবস্থা মাত্র হওয়! কিছুই বিচিত্র নহে। 

বাহুবন্ত আছে কিন। এই মম্বদ্দে তোমাকে 
মতামত দিতে অনুরোধ করিতেছি না; 

থাকাই অধিক যুক্তসঙ্গত, কি না থাকাই 

অধিক যুক্তিসঙ্গত এই বিষয়েও ফিছু বলি- 
তেছি না, কেবল এই পর্য্যস্ত স্বীকার করিতে 

তোম|কে অনুরোধ করিতেছি যে, মন-বহি- 
ভূত রা বস্ত না থাকিলেও চক্ষুকর্ণাদি 
ইন্দ্রিয়ের কার্য সম্পন্ন হওয়া, বর্ণ, শব্বাছি 

ইন্দ্রয়-ব্যাপার অনুভূত হওয়] কিছুই বিচিত্র 



ৰা 

হই 

লহে। অশভ্ভব নহে। ইহ! অন্বীকার করিবার 
তোমার কোন হেতু ন.ই) পরন্ত ঘুকির 
নিমমাহুনারে ইহা! শ্ীকার করিতে তুমি 
রাধ্য। 

মায়াবাদ ষে অসম্জব অনন্থভবনীগ মত 
মহে_-এই বাহা জগৎ ন'মধের ইন্জির বাপার 
্সূহ যে স্ব-দৃ ইচ্ছিয় ব্যাপার সমৃষ্থের ন্যায় 
কেবল ম!নসিক অবস্থা পরম্পর] হওয়! কিনতুই 
ঘিচিন্র নহে,_-ঝাহ্যবস্তর বর্ভমানত। ব্যতিরে- 

মবাতারত । (১ খণ্ড, ১ম সংখা । 

কেও যে আমাদের মমোমধ্যে বর্ণ, শব্ব, 
জাণাদি ভৌতিক পদার্থের অনুভূতি সম্ভব 
ইহা প্রদর্শিত হইল। অতঃপর আমবা যুক্ছি 
ঘারা দেখাইতে চেষ্টা করিব, ধাহ:কে জামর! 
বাহ্যবস্ত ঘলি তাহা ম:নদিক ভাব পরম্পর! 
বাতীত আর ফিছুই নহ্থে। চক্ষু কর্ণাদি 
প্রত্যেক ইঞ্জ্িয়কে পরীক্ষা করিয়া! দেখা 
ইব, ইহাদের মধ্যে কেহই আমাঁদিখকে 
বাহ্যবস্থর জ্ঞানদাণে সমর্থ নহে। (ক্রমশ?) 

অচিস্ত্য শকতি তব কি বঝিব দয়াময়! 

১৬৩ 

বিশাল গম্ভীর কৃষ্টি, যখম যেদিকে চাই, 
অনভ্ত শোভার রাশি, উলে দেখিতে পাই। 

উপরে অসীম শৃন্ত, 

অগণ্য তারকা পূর্ণ, 

অসংখা জগৎ তাহে. নিত্য বিচিত্র কৌশলে, 

ভ্রমিছে, অনাদি ্ষাল, অনিস্ত্য নিয়ম বলে। 
চং 

কি বিচিত্র ফি গম্ভীর, স্ম্টির নিয়ম চয় ! 

ক্ষুদ্র মানবের হাদি? ভ!বিতে আকুল হয়। 
অপার জলধি জল, 

তুঙ্গ শৃঙ্গ হিমাচল, 

নিবিড় কানন রাজী, বিস্তৃত যোজন শত 

সকল(ই) অনাদি যেন? অন্ত অসীম মত। 

তু 

বিশাল সাগর ওই, তরঙ্গ তুলিয়া বুকে, 
অনস্ত উদ্দেশে সদী, ছুটিছে মনের ন্মুখে। 

ফেনময় উন্দিম!লা, 

হদিমাবে করে খেলা) 
উত্তাল কল্লে।ল নাদ, উথলিছে বেলা'তলে ; 
মিলেছে জলধিসীম।, দূর মেঘরাজী কে!লে॥ 

€ 

অথব। ভীষণ স্থান, বিশাল সাহার! দেশ, 
নিত্য বির/জিভ যথা, গ্রকৃতির ভীমবেশ | 

অপার বালুক। রাশি, 

দিগত্ত লগ্দেছে গ্র/বি, 
অসীম বিস্তৃত দৃশ্য, লুধু খেত আভাময়। 
কি গম্ভীর, কি ভীষণ, বিমুগ্ধ করে হদয়। 

৫ 

তুলিয়া গর্বিত শির, অনস্ত আঁকাশ তলে, 
ওই গিরি হিমাচল, দড়ায়ে ভারত ভালে ! 

কটিতটে মেঘ মালা, 
শিশুসম করে খেলা, 

গ্রদীপ্ত তুষার রাশি, শোভা পায় স্তরে স্তরে । 
গভীর বিরাট মুর্তি, শোভিছে অবনী পরে । 



(জা, ১২৯০।) 

সোহাগে তটিনী সতী কৌমুদী মাথিয়ে গায়, 
মু মৃহছু কল নাদে সাগর উদ্দেশে ধায়। 

তারক। দম্পতী চয়, 

মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে রয়, 

, পেতে বিভোর যেন এ উহ্থার মুখ হেরে; 

স্থনীল আরনী সম বিমল তটিনী নীরে॥ 
৭ 

সায়াহ গগণ মাঝে শোভিত জলদ দল, 
বিবিধ বরণে সাজি উজলয়ে নতস্থল । 

রবির কিরণ চয়, 

মেঘমালে আভাময়) 

কতই সুন্দর ছবি আকগে গগণ হলে, 

আবার মুহুর্ত পরে মিলায় মেঘের কোলে । 

৮ 

নরস বসস্তাগমে ওই উছলিত বন, 

বহিছে মৃদুল বায়ু, ছুলিছে লতিকাগণ। 

পিক কুল কল তানে, 

জড়ায় তাপিত প্রাণে, 

ফুটেছে কুসুম কত গ্|ম'ঙগী লতিকাপরে ; 

হাপিছে কানন ভূমি যেন বা প্রমোদ ভরে ॥ 

৪৯ 

অনন্ত সুন্দর বিশ্ব! কিন্ত এ মানব হৃদি 

সৃষ্টির সৌনাধ্য লয়ে বুঝি ব| গঠিল বিধি! 
অপীম আকাশ তল, 

সুনীল জলধি জল, . 

প্রভাত কুস্থম শোভা অরুণ কিরণ জ্রালে, 
একত্র দেখিতে বিধি, নর হৃদি নিরমিলে । 

১৪ 

এতই সুন্দর যদি গড়িলে মানব মন; 

এত পাপতৃষা তবে কেন এত প্রলোভন? 

অমুত, গরল হেন 

একত্র মিশ্রিত কেন? 

প্রফুল কুন্থম মাঝে কেন বিধি কীটবাস । 
যেখানে আননধ্বনি সেখানে কি দীর্ঘশ্ব/স ! 

নধ্যভারত হত 

৯ 

সহ!সা বদন হেরি স্ুুখী ভ'বিয়াছি যায়, 

মন্্বভেণী দুঃখে কিরে তারই বুক ফেটে য়? 
যে জন পরের লাগি 

হ'তে চায় নর্বতাগী, 

সেই কি স্বার্থের দান? একি বিধি অবিচার 1 

এত কপটত। পূর্ণ কেন ঞ পাপ নংনার ? 

১২ 
মে!হিনী মূরতি হেরে হাদয় করিয়! দান, 
কি পেরেছি? পাপ তৃষা, এই সুধু গতিদান ! 

এ হেন মূরতি বার, | 
এমন হৃদয় তার, 

কুম্থমে গঠিত তনু, পাষাণে গঠিত মন; 
কেন এ জগতে বিধি এত পাপ প্রলোভন? 

১৩ 

স্্যশ সঙ্গীত শুনি দেবতা! ভেবেছি যায়, 
এত যশ তৃষা কেন তাহারই হৃদয়ে হায়? 

পরের রোদনে যার, 

হেরিয়াছি জশ্রধার, 
নয়ন আনারে নিত্য ভিদেছে কপোল তল; 

নিজ জননীর ছুঃখে সে ফেলেন! অশ্রজল ? 

৯১৪ 

এই কি নিয়ম তব কহ শুনি দয়াময়, 
এত কপটত। কেন অখিল ত্রহ্মাণ্ড ময়? 

পাষাণ করিয়ে বদি, 

মানবে গড়িতে বিধি, 
নেেহঃ দয়া, মোহ শৃন্য, জড়জাৰ একাকার, 

হেন কপটত তবে শুনতে হত না আর ॥ 

১৫ 

অথব1 গভীর তব স্থির নিয়ম চয়, 

ক্ষুদ্র মানবের চিত ভাবিতে আকুল হয়। 
জড় জীব সমস্বরে, 

তব গুণ গান করে, 

অপার মহিমা তব ব্যক্ত ত্রিভুবনময়, 

অচিস্ত্য শকতি তব কি বুঝব দয়াময় ! 



রাজা রামমোহন রায়ের ধর্ম বিষয়ক মত। 

রাজা রামমোহন রয় বলা গমনের 

পূর্বে হার কোন বন্ধুর * নিকট বলিয়া- 

ছিলেন যে “আমার মৃত্যুর পর বিভিন্ন 
সম্প্রদায়তুক্ত লে'কেরা আমকে শীয় স্বীয় 

মতাবলম্ধী বলিয়া প্রচার কগ্িবে কিন্ত 

আমি কোন বিশেষ সম্প্রদ!রের অন্তর্গত 

মহি।” তাহার এই ভবিবাদ্বাণী পূর্ণ হইল । 

যাস্তবিকই তী'হার মৃত্যুর পরে হিন্দুরা 
তাহ!কে বেদাস্তানুগামী ্রন্মজ্ঞানী, শ্রীষ্টী- 
য়ানের! স্রীীয়ান্,এবং মুসলমান ধর্ম্মাবলক্বীরা 

মুসলম|ন বলিয়। প্রচার ক্ির্তে লাশ্লেন। 

এমন কি তত্ত্রমতাবলম্বীরা 1৭ ত:হ্াকে 

রী বাবু রাজনারারণ বহর পিগ বগীয 
নন্দকিশোর বহু মহাশয়। 

1 “চূচুড়ার অগ্তঃগগত ক্যাকণিয়ালীতে মদন 

ফামার নামে একরাক্তি বাস করিত। স্নিপুন 

শিল্পকর বলিরা তাগার খাতি হিল, সে বাকি 

তগ্ঘোক্ত সাধনে গনুরক্ত ছিল। তাহার গৃহ প্রাচীরে 

রাঙ্গা রামমোহন রায়ের একপান্দি প্রতিমর্তি লঙ্বমান 

খাঁকিত।' মদন প্রতাহ প্রাতঃকালে রুদ্রাক্ষেতর মাল। 

ক₹ত্তে করিয়া! রাঁচার- প্রতিমুর্তিকে তৃমি্ঠ হইয়| 

তঞ্ষিপূর্বক প্রণা্ করিত । মদনের প্রতিবাসী, 

প্রস্তাব লেখকের গনৈক বন্ধু তাহাকে এরূপ প্রণা- 

ষের কারণ ন্িজ্ঞাস| করাতে সে বলিঙ্গাছিল যে, 

“রাজা রামমোহন রায় সিদ্ধপুরুষ ছিলেন"! | 
রাজ। রামমোহন রায়ের দিদ্ধপুরুষত্বের বিষয়ে আর 

একটী গলপ আছে। গল্পটা এই 7--শৈশব কাধে 
তাহার ষাতামহ কিছুদিন কাশীবাস করিয়াছিলেন, 

নেই সময়ে তিনি তাহার মাতার সহিত কিছুদিন 

স্পেস পাপা পপসপপেপপশা ৮৭০ তিশা আপে শশিস্পি 

পেশী 

তষ্ত্রিক বলিয়। গ্রচার করিয়াছিলেন । রাজ 

রামমে'হন র'য়ের ধশ্মমত সম্বদ্ধে বিবধ 

ধশ্বাবলঙ্গিগণের আধো এ প্রকার মততেদ 

অদ্যাবধি বিদাম'ন রহিরাছে । এখ- 

মও ত'হা.ক' কেহ বেদাক্ত'নুমামী বৈদাঁ- 

ভ্তিক এবং কেহবা ইউনিটেরিয়ান্ খ্রীষ্ীগান্ 

বলিয়া প্রচার করিতেছেন ।' এরূপ গুরু- 

তর রিঙয়ে আমাদিগের যাহা বক্তব্য তাহা 

বাক্ত করা আবশ্যক ৰোধ হইতেছে । রাজ! 

রামমোহন রায়ের প্রকৃত ধশ্মমত অবগত 

হয়) কঠিন বিষয় নহে। 'যে কেন বাক্তি 

সরল ভাবে অনুসন্ধীন করিবেন, তিনি' 

তাহা নিশ্চএই সুস্পষ্ট রূপে বুকিতে পারি- 

বেন। যাহ! হউক এসম্বন্ধে আমর কয়ে- 

কটী কথ বলিতে প্রবৃত্ত হঈলাম.। 
০ 

কাশীতে মাতামহের নিফট ছিলেন। মাতামহ শাম 

তষ্টাচার্যয একজন ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন। তান' 

এক দিবস তক্ত্রোক্ত বিধানানুসারে মন্পুজ হর! 

আনিয়! শিশু রামমোহনকে পান করাইয়াছিলেন।: 

উপষ্কিত সকলে ইহাতে বিহ্ক্তি প্রকাশ বরাতে 

তিনি ব'লশেণ “তোমরা রাগ করিও' ন1। আমি 

এই শিশুকে যাহা পান কর়াইলাম তাহার গুণে" 

মে একজন নিদ্ধপুরুষ হইবে” । রাঙ্গা! রামমোহন: 

রায় সম্বন্ধে তাস্ত্রিকদিগের উক্তরাপ সংস্কার বিষয়ে: 

আমরা আর একটা- কথ! শুনিয়াছি। শ্রীযুক্ত. বাবু. 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পশ্চিমাঞ্চলে একজন: 

তান্ত্রকের সহিত আলাপ করিলে পর সে তাহাকে 

বলিয্লাছিল “রামমোহন রায় মবধূত খা”! 
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প্রথমতঃ । তিনি যে বেদাস্তনুগামী 

রহ্জ্ঞানী ছিলেন না, তাহা! প্রতিপন্ন করিতে 

কিছুমাত্র আয়াস শ্বীকারের আবশ্তক হয় 

না । এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের 

"প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তিনি গবর্ণর জেনে- 
“রেল লর্ড আমহষ্টকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন. 

তাহাতেই সুস্পষ্ট রুপ ব্যক্ত হইয়াছে যে, 
তিনি বেদাদি. শান্্রকে কখনই আগ্ত বাক্য 
বলিয়! বিশ্বাস করিতেন না। উক্ত পত্রের 
অধিকাংশ আমরা ধথাশ্থানে প্রকাশ করি- 

য়াছি। পাঠকবর্গ দেগিয়াছেন যে, তিনি 

তহ'তে বেদের করেকটী প্রধান প্রধান 
মতকে দৃদণীয় ও অনিষ্টকর বলিয়া প্রতি- 

গাদন করিয়াছেন । “মায়াবাদ”। “পরম 

্াতে আত্মার বিলয়” ইত্যাদি মতৈর অযু- 

ক্ততা এবং জনলমাজের পক্ষে অনিষ্টকারিত! 

তিনি সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত করিয়াষ্টেন । * 

বহার রামমোহন রায়কে বৈদাস্তিক বলিয়। 

স্িরনিশ্চয় করিয়াছেন, তাহাদিগের সেরূপ 

বিশ্বাসের অবশ্ঠ যুক্তি আছে। যুক্তি এই 

যে, তিনি পৌত্তলিকপ্দিগের সহিত বিচারে 
বেদাদি শান্ত্রের প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারাই 

্রন্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া- 

ছিলেন। তিনি কখন বলেন নাই যে, 

বেদ বেদাস্তাদি শ!জ মিথ্যা,। গ্রতুযু ভঃ 

পৌত্নসিক মতাবলম্বীদিগের সহিত ধর্শ- 
বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বৈদিক প্রম:ণের 

উপরে সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিয়াছিলেন । 

বাহার কেবস এই ঘুক্তিটা অবলম্বন করিয়' 

রামমোহনরায়কে বৈদান্তিক বলিয় মীমাংস! 

করিয়াছেন, তাহাদিগের জর হইয়াছে। 

বিভিন্ন ধর্্মালম্বীদিগের সহিত রামমোহন 

| রায়ের বিচার প্রণালী তাহারা বুঝিতে 
£ রামমোহন দ্বায়নের জীবনচরিত দেখ। 

ঙ পে 

নধ্যভারত 1 হ্€ 

পারেন নাই। তিনি কখনই শান্তর নির- 
পেক্ষ যুক্তির আশ্রয় লইয়া কোন ধন্াব-: 

লম্বীর সহিত ধর্শাবিচারে গবৃতত হইছেন 

না। হিন্দুর নিকটে বেদাদি শান্জ, খীপ্রী- 

রঃনের নিকট বাইবেল, এবং সুসলমানের 
নিকট কোরাণ অবলম্বন পূর্বক একেশ্বর- 

বাদ প্রচারের চেষ্টা করিতেন। “তোমার 
শান্স মিথ্যা” একথ]। তিনি কোন ধর্মাব- 

লম্বীকে কখন বলিতেন না। প্রত্যেক 
ধন্মাবলন্তীর নিকট শ্বীয় স্ুৃভীত্ন বুদ্ধি সহ- 

কারে তাহার অবলদ্থিত শাজ্স হইতে সত্য 

রত সকল উদ্ধার করিয়া দিতেন। অসা- 

ধারণ পার্ডতিত্য সহকারে তিনি হিন্দুশাজ 

সম্বন্ধে ইহাই প্রতিপন্ন করিয়! ছিলেক্ক যে, 

কি' বেদ, কি স্থতি, কি পুরাণ, কি অস্ত্র, সমস্ত 
শান্ত্রেই একম-ব্র অনাদ্যনস্ত, অপ্ররতিম পর” 

মেশ্বরকেই গ্রতিপন্ন করিতেছে।” “বেদ 

বেদাস্ত প্রতিপন্ন করেন্ারে, তারে ভাব 

সাবধানে” হিন্দুশান্ত্ সম্বন্ধে যেরূপ, শ্রীষ্টীধান- 
দিগের শান্তর সব্বন্ষেও অবিকল মেইরাপ 

করিয়াছেন | খ্রী্ধন্মাবলম্বী দিগের সহিত 

বিচারে প্রবৃত্ত হইরা তিনি কখনই বলেন 

নাই যে, বাইবেল মিথ্যা শাস্ত্র অথৰ॥ 

বাইবেল ঈশ্বর নিদ্দিই অভ্রাস্ত গ্রন্থ নহে ॥ 

তিনি উক্ত গ্রন্থ হইতে তুরি ভুরি প্রমাণ 
সংগ্রহ করিয়া স্বীয় মত সংস্থাপন কদিতে 

প্রয়াস পাইয়াছিলেন । মার্সম্যান্ সাহেকের 

সহ্বিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি রে সকল্প 

্রস্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি 

আশ্চর্য্য পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্যের সহিত প্রদ- 
শনি করিয়াছেন, .যষে, প্রীহীয়ানদিগের তিন 

ঈশ্বন্তরর মত, গ্রীষ্টের ঈশ্বরত্ব, ও তাহার রক্ডে 

পাপীর পরিশ্রীণ) ইত্যাদি মত স্াহা্দিগের 

ধর্মশাজ সঙ্গত নছে।: ভিলি, যাইবে অব” 



€ 
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লম্বন করিয়া এরূপ স্ুর্দর রূপে আপনার 

মত প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন যে, মার্সম্যান 

সাহেবকে সম্পূর্ণ নিরস্ত হইতে হইয়াছিল । 
এস্তলে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, হিন্দুশান্ 

অবলম্বন করিয়া ব্রন্মজ্ঞান প্রচার করিয়া- 

ছিলেন বলিয়। যদি রামমোহন রায়কে 

বেদাস্তা্গামী বৈদাস্তিক বলা যুক্তিসঙ্গত 

হয়, তাহা হইলে অবিকল সেইরূপ প্রমাণে 

বাইবেল বিশ্বাসী ইউনিটেরিয়ান্ খ্রীষ্টীয়ান্ 
বলাও স্ুসঙ্গত হইবে । যে প্রকার প্রম'ণে 

হিন্দুরা ভাহাকে বৈদাস্তিক বলেন, ঠিকৃ 
সেইক্বপ প্রমাণে অনেক শ্রীঈীরান তাহাকে 

ইউনিটেরিয়ান্ গ্রষ্টীরান বলিয়া ঘোষণা 

করিয়া থাকেন। অবশ্ত তিনি এই উভয় 

গ্রাকার মতাবলম্বী হইতে পারেন না । 

দ্বিতীয়তঃ । কেহ এরূপ মনে করিতে 

'শারেন যে, তাহার জীবনের ভিন্ন ভিন্ন 

সময়ে এরূপ বিভিন্ন প্রকার মত হইয়ছিল, 

জর্থৎ তিনি এক সময়ে বৈদাস্তিক ছিলেন, 

পরে শ্রীতীয় ধর্শশান্ত্রের আলোচন। দ্বারা 

যত পরিবর্তিত হওয়ায় ভিনি ইউনিটেরিয়!ন 

ীয়ানদিগের মত অবলম্বন করেন। একটু 
অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই একথার অসা- 

রত্ব বুঝিতে পারা যায়। হিন্দুশান্ত্র সন্বস্কীয় 
ও খ্রাষীয়ান ধর্মবিষয়ক তাহার রচিত পুস্তক 

সকল একই সময়ে ধশ্মতলার ইউনিটেরিয়ান্ 

প্রেন্ হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। পৌত্ব- 
লিক হিন্দুণিগের সহিত এবং ত্রিত্ববাদী 

শ্রপ্টীয়ানদিগের সহিত বিচার তাহার জীবনের 
ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সংঘটিত হয় ন।ই। 

রামমোহন রায়কে ইউনিটেরিয়ান্ গ্রীষ্টী- 
রান বলিয়! প্রতিপন্ন করিবার জন্য মিস্ 

কার্পেন্টার তাহার প্রণীত রামমোহন রায়ের 

নীবন চরিত পুস্তকে অনেক প্রয়াস পাই- 

নধ্যতারত । (১ খণ্ড, ১ম সংখ্যা । 

যাছেন। তিনি এজন্য রামমোহন রায়ের 

সহিত পরিচিত কয়েক জন ইংরাঁজের মত 

উদ্ধৃত করিয়াছেন।* মিদ্ কার্পেন্টারের 

আহত সাক্ষীদিগের সাক্ষ্য আমরা নিবিষ্ট 

চিত্তে পাঠ করিয়াছি; কিন্তু তথাচ আমরা" 

রামমোহন রায়কে ইউনিটেরিয়।ন্ মতাবঃ 

লম্বী বলিয়া দিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই। 

সাক্গীগণ সকলেই প্রায় বলিতেছেন যে, 

তাহ'র! রামমোহন রায়কে বলিতে শুনিয়া- 

ছিলেন যে, তিনি শ্রী্টকে ঈগরাবতার বলিয়া! 
বিশ্বাস করেন না বটে, কিন্তু তাহাকে ঈশ্বর 
প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়! বিশ্বাস করেন । 

তাহাদিগের মধ্যে একজন বলিতেছেন যে, 

বামমোহন রায় বিশুশ্রীঘ সম্বন্ধে বলয়! 

ছিলেন « [10859 860160 1019 ৫1$110107 

9৪৪ 706 1019 00000199107,” কিম্তু কেবল 

এই কথা৷ বলিলেই কোন ব্যক্তি ইউনি- 

টেরিয়ান্ শ্ীষ্ীরান হইতে পারে না । এক্ষণে 

ব্রাক্মদিগের মধো এমন কতকগুলি লে।ক 

আছেন ধাহারা সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত 

এরূপ কথা বলিতে পারেন। খ্রী্কে ঈশ্বর 

প্রেরিত মহাপুরুষ বলিলেই কেহ খ্বীস্রীয়ান্ হয় 

না। “আমি বাইবেলকে ঈশ্বর নিদ্দিষ্ জত্রস্ত 

ধন্মশাস্ত্র বলিয়া! বিশ্বাস করি” রামমোহন কি 

কখনও এপ্রক[র কে।ন কথ। বলিয়াছিলেন ? 

তাহার গ্রচ:রিত শ্রীষ্টধর্শ বিষয়ক গ্রস্থ 

সকলে কেহ এপ্রকার কোন বাক্য প্রদর্শন 

করিতে পারেন না। মিন্ কপ্পেপ্টারের 

* রামমোহন রায়ের মৃতার পর মিস, কার্প, 
ণারের পিতা ডাকার কার্পেন্টার রাঙ্জার পরিচিত 

কয়েকজন সম্ভান্ত বাক্তির নিকট হইতে তাহার 

ধর্মমত সম্বক্ষে কয়েক থানি পত্র সংগ্রহ করিয়1- 

ছিলেন। মিস. কাপেন্টার সেই পন্জ কয়েকখানি 

আপনার পুস্তকে প্রকাশ করিয়াছেন। 
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আহত" সাম্দীগণের মধ্যে কেহই সেরূপ 

কোন কথা বলেন নাই। এস্লে আর 

একটা আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য এই যে, 
রামমোহন রায় বিলাতে ইউনিটেরিয়ান্ 

শ্ীধর্শবের পক্ষ হইয়া কিছুই নুতন কথ! 

'বলেন নাই। ভারতবর্ষে থাকিতে তিনি 

ত্রীষ্ধর্্ম বিষয়ে যে সকল গ্রন্থ প্রচার করি- 

য়াছিলেন, তন্মধ্যেই সে সকল কথ! ব্যক্ত 

রহিয়াছে । কিন্তু আমরা প্রতিপন্ন করিয়াছি 

যে, সেই সকল পুস্তকের প্রতি নির্ভর করিয়। 

তাহাকে ইউনেটেরিয়ান খ্রী্ীয়ান বলিয়। 

সিদ্ধান্ত করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে। 

মিস্ কার্পেন্টারের সাম্দীদিগের মধ্যে 

একজন বলিয়াছেন ষেঃ রাজ রামমোহন 

রায় শ্রীণ্টেরে অলৌকিক কার্য সকলে এবং 
মৃত্যুর পর তাহার পুনক্ষখানে বিশ্বাস 

প্রকাশ করিয়াছিলেন । এ বিষয়ে আমা- 

দিগের বক্তব্য এই যে, রাজ1 রামমে'হন 

রাঁয় উক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করুন আর 
নাই করুন, শ্রেতা যে তাহার বাক্যের 

উক্ত প্রকার অর্থ বুঝিগাছিলেন তদ্দিষয়ে 

সংশর নাই। ম!নব প্রকৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ 

বাকি মাত্রেই শ্বীকার করিবেন যে, লোকে 

নেক মম আপনার মানসিক ভাব ও 

ইচ্ছান্ুরূপ জ্কাপর ব্যক্তির বাক্যের তাঁৎ- 

নব্যাভারত । ১ 

পার্ধ্য গ্রহণ করিয়া পাকে ।.রাজ। রামমোহন 
রায় সম্বন্ধে সেই প্রকার হওয়াই সম্ভবপর 

বলিয়া বোধ হয়। আমাদিগের বিশ্বাস 

এই যে, বাইবেল শাস্সানুসারে থ্রীষ্টের জীবন 

ও তাহার কার্যযাদি সন্বদ্ধে কিরূপ সিদ্ধান্তে 

উপনীত হওয়৷ সঙ্গত, তাহাই তিনি বাক্ত 

করিয়াছিলেন । লোকে বুঝিতে না পারিয়া 
সেই গুলিকে ত'হার নিজের বিশ্বাস বলিয়া 

স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন । ভারতবর্ষে অব- 

স্থিতি কালে তিনি শ্রীঙঈধশ্ম বিষয়ে যে 

সকল পুস্তক গ্রক।শ করিয়াছিলেন; তাহার 

কোন কেংন স্থান পাঠ করিলে বোধ হয় 

যেন ভিনি খ্রীষ্টের অলৌকিক ক্রিয়া, মৃত্যুর 
পরে তহার পুনরূখ!ন প্রভৃতি বাইবেল 

বর্ণিত বিষয়ে বিশ্বাস প্রকাশ করিতেছেন । 

কিন্ত আমরা পূর্বেই প্রাতিপন্ন করিয়াছি যে, 
ভাহ!র অভিপ্রায় দ্বতস্ত্র ছিল, তিনি শাস্ত্রের 

প্রকৃত ত!ঘ্পর্যয প্রদর্শন করিতেই প্রয়াস 

পাইয়াছিলেন। কেবল বাইবেল কেন? 

ত:হার প্রণীত হিন্দুশান্্র বিষয়ক বিচার গ্রন্থ 

সকলের কে'ন কোন স্থান পাঠ করিলে 

বোধ হয় যেনতিনি জন্মাস্তর জীবাত্মার ও 

পরমাম্মার একত্ব, নির্বাণ মুক্তি, প্রভৃতি মত্তে 

আস্থ। প্রদর্শন করিতেছেন । 

(ক্রমশঃ) 

সূর্য্য । 

“নমে। বিবন্বতে ব্রহ্মণ ভান্বতে বিষুবতেজসে । 
জগৎ্সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কম্মদারিনে ॥ 
এহি হ্র্ধ্য সহত্রাংশে। তেজোরাশে জগৎ্পতে। 

অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ধ্যং দিবাকর ॥” 

জগৎ সবিত! ভগবান বিভাবন্থ ভারত দেবতা । বেদের মহামস্ত্র সাবিত্রী গায়ত্রী 

বিনী বেদপরায়ণ আর্ধ্য ব্রাহ্মণের উপাস্য সেই দেবের ষোত্; এবং ক্রাক্ধণেরা প্রানে, 



১) 

কও 

কধ্যান্কে ও সায়ংকালে এই তিন বার উদাত, 

অনুদাত্ত ও ক্ষরিং শ্বরে এই মহামজ্ত্র পাঠ ন! 

করিলে ধর্ধশাজ্লানগসারে. প্রত্যবায় ভাগী 
হয়েন। সে মহামন্ত্র এইং-_ 
“*ও' ভূভূবঃ স্বঃ তৎ্সবিতুব্রেণাং ভর্গো- 

দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়1ৎ।” 

সর্বব্যাপী ও সকল ভূতের প্রসব কর্তা, 

সর্বরা দীপ্তিযান্ও ক্রীড়াযুক্ত সেই দেবের 

ভর্গ অর্থাৎ তেজ আমরা চিস্তা করিতেছি। 

তহার সেই তেজ-জায়াদিগের বুদ্ধি বৃত্তিকে 
ধর্ম কামার্থ মোক্ষরূপ চতুর্বর্গে প্রেরণ করুক। 
সবিতার ভর্গতেজ জীবনকালে চিত্ত! তদীয় 

উপাসকমণ্ডলীর উপাসনা, এবং অস্তিমকালে 

মোক্ষপদরূপে সৌরলোক প্রাপ্তি ভীহাদের 
্রকাস্তিক কায়না। তীঁহাদের এই আকি- 

ঞ্ুন খথেদ সংহ্তার অনেক স্থলে পরি- 

স্কট রূপে প্রকটিত রহিয়াছে । এ €দের 

নৰাম্চা রত 

ূ 

(৩ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা | 

কেবল ভারভীয় আর্ধ্য ত্রাক্মর্ণ কেন, 
আদিম কালীন আর অন্যান্য জাতিরাও 
স্থ্যেযর উপাসনা করিতেন । বর্তমান সময়ে 

ভ।রতবর্ষের 1, আফিকার এরং আমেগ্কার 
আদিম বাসীদের মধো সর্ষের উপাসনা 

ব্যতীত অন্য উপাসমাই নাই। ক্লতঃ বিচার' 

করিয়া দেখিতে গেলে পৃথিবীর প্রারাল 

হইতে যত প্রকার উপাসনা পদ্ধতি চলিয়! 

আপিরাছে, হুর্যোর উপাসনা ভাহার অধি- 

কাংশের অপেক্ষায় ন্যায় সঙ্গত | হু্ষ্য বিশ্ব 

পরতির অপরিসীম শক্তি ও জপার মহিমার 

সাক্ষাৎ প্রতিকৃতি । সুর্যের কিরথকণা 

প্রসাদে সৌরজগতের যাবড়ীয় জীব প্রাণ 
ধারণ করিতেছে । দিনেক মাত্র হুর্য্যোদক় 

না হইলে জগতের অসংখ্য জীব প্রাণত্যাগ 
করে, এবং উপযূর্ণপরি ৪) ৫ দিন যাত্র 

স্যেযাদয় না হইলে জগণ্থ একেবারে প্রাণি- 

এক শ্ঃলে স্বর স্থুধ সোমরসকে সম্বোধন ৃ শৃন্য হইয়। যাঁয়। নুর্ধ্য জীবের কেবলমাত্র 

করিয়া স্উক্ত হইয়াছে,_-“সোম 1 বে 
অক্ষয় লোকে চিরালোক বিরাজিত, এবং 

বে স্থলে হুর্ধ্যমগ্ুল গ্রতিষিত, আমাকে তথায় 

লইয়া চল।৮ স্ুর্ধ্যলোক যে জীবাক্সার 

মুকিমণ্ডগা রা গ্েষ আবাস স্থল, তাহ! আছ 

কোল অনেক ইসুরোপীয় পগ্ডিতেরাও শ্বীকার 
করিভেছেন।॥ লুই ফিগুয়াঁর তাহার *[১য 

100 109800নামক খ্রস্থের এক স্থলে লিখি- 

ক্লাছেন যে জীরাত্ম! দেহপিঞ্জর হইতে খিমুক্ত 

হইয়া অন্ত আক'শের নান। স্থানে ন'নারূপ 
মুর্ডি ধারণাস্তর অবশেষে হ্ূ্ধযলোকে প্রবেশ 
পুর্বক মোক্ষণদ প্রাপ্ত হয়। * 
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জীবনের কর্তা নহেন; তিনি সর্বপ্রকারে 

জীবের স্থখ সচ্ছন্দতা বিধানের বিধাতা। 
তাহার অপরিসীম শক্তিপাশে সংবদ্ধ থাকিয়া 
গ্রহ, উপগ্রহ, ধুমকেতু, উক্কাপিও প্রভৃতি 
পদার্থ পুপ্ তাহার আজ্ঞাকারী উপাসকের 
ম্যায় অন্রিরত তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়] 
বেড়/ইতেছে; এবং এই শক্তির কণাম'ত 
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1 প্রতি সাঁওতাল পল্লীতে রোঙ। বুডীর মন্দির 
আছে। সাঁওতালেরা দিতা তথায় উপ?স্ন! করে। 
বো! শদ সাওতালী। ইহার অর্থ নুর্ধ্য। ০ 



জ্া্ঠ, ১২৯*। ) 

পৃথ্ধিবীর চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ প্রভুতি 
যাবতীয় পদার্থকে শক্তি সম্পর করিয়। 

রাখিয়াছে। 

বর্ভম'ন বিজ্ঞঃন শাস্ত্র হ্র্ধ্ের ষে অপার 

মহিমা ও অপরিসীম শক্তির বিষয় ঘোষণা 

্ররিতেছেন, বৈদিক কাল সম্ভৃত হুর্য্যোপ- 

নাক ত্রাহ্গণটিগের তাহ আবিদিত ছিল ন1। 

সৌরতেজেই যে জীবের উৎপত্তি ও পরিপু্ঠ 

হয়, এবং বন্ধয়াত্রের গতিই তে এ তেজ 

সভ্ভৃত, বেদের অনেক স্থলে তাহার নির্দেশ 

আছে। সৌরতেজ উদ্ভিদ পদার্থ মধ্যে 

সঞ্চিত থাকিয়া উহাদিগকে দাহ্যগুণ বিশিষ্ট 

করে; এ তেজের প্রভাবেই পৃথিবীর জল্প- 

রাশি হইতে বাম্প উদিত হইয়। "মেঘ সমুখ- 

পন্ন করে, এবং মেঘ হইতে বৃষ্টি হয় ও নদী 

সকল বুদ্ধি পায়)ন্গৃতরাং বন্দুদ্ধরা সফল হয়। 

এসকল প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াও তাহারা সম্যক 

প্রকারে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। & 
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নবাভারত। ৮৫] 

এতঘারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে 'যে, 

ভারতীয় আর্য্যেরা, জড় হ্র্য্যের উপাসক 

ছিলেন না তাহারা মহাতেজা, জগন্তের 

শক্তিসমুচ্চয় ও সর্ধমক্ষলময় সেই দেবের 
চিস্তাতেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহ'দের 

হাদয়ে জিশীষ। বৃত্তি প্রণোদিত হওয়ায়ঃ 

তীহ্হারা শক্তিসম্পত্র হইতে প্রয়াসী হইলেন। 

ভগবান বিভাবস্থ জগ্রতের শক্তিনমুচ্চয়, 
তরাং সেই পুরাকালে তাহার! সেই জলস্ত 

তেজের আরাধনাতেই নিযুক্ত হয়েন। জীব- 
নাস্তে তাহাদের অক্ষয় আত্মা সেই জগতের 

হিতনাধক ক্দ্যোতিন্ময় পদার্থে বিলীন হইয়া 

অনস্তকাল পর্যযস্ত অনস্ত সুখের অধিকারী, 

হইবে, এই বিশ্বাস সতত হৃদয়ে জাগরুক 

থাকার মৃত্যুভয় তাহাদের হুদর়ে একেবারেই 
সমুণিত হয় ন।ই, ম্ুুতরাং তাহারা বীরোচিত 

অসীম সাহুন সম্পত্তি লাভ করিলেন। অন- 

স্তর এই মহাশক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, এবং 

তেজঃপুঞ্জ জ্যোতির্খয় অভীষ্টদেবে জীবন 
উৎসর্গ করিয়া, তাহারা সোৎ্সাহে ভারত 

বিজয় ব্যাপারে ব্রতী হয়েন, এবং ভুজবলে 
ভারতে বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন । কিন্ত 

কালক্রমে বিষয়াস্তরে ব্যাপৃত হওয়ায় এই, 

মহাশক্তির উপাসনায় তাহার। যেমন বিরত 

হইতে লাগিলেন, তাহাদের বর্তমান ছর্দশার 

সবত্রপাত আরম্ভ হইল। আধুনিক ইয়ুরো- 
পীয়েরা স্থর্য্যোপাসক না হুইয়াও শক্তির 

ঘোরতর উপাসক? স্মুতরাং এতদূর উন্নত। 

শক্তির অনুগ্রহ ব্যতীত সাংসারিক,সামাজিক, 
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কিংবা রাজনৈতিক কোনও বিষয়েরই উৎ- 

কর্ষ লাভের প্রত্যযশা নাই। আমাদের 

পূর্বধ্পুরুষেরা শক্তির উপাপনায় অভুান্নত হই- 

য়াছিলেন; শক্তির উপাঁসন] পরিহ!রের সঙ্গে 

সঙ্গেই আমাদের এ ঘোর অবনতি হইয়!ছে. 

এবং পুনর্বার শক্তির আরাধনা ব্যতীত 

আমাদের পুনরভুাখানের আর অ'শা নাই। 

কিন্তু অভীষ্টদ্দেব যখন একবার কষ্ট হইয়াছেন, 

তিনি কি পুনর্ব!র সুপ্রশ্ন হইবেন? 

ধাহার প্রসাদে জীবন ল!ভ করিয়া 

আমর] পর্ধগরকারে সংসারে স্থখসচ্ছন্দতা 

সম্ভোগ কঠিতেছি, এবং যিনি আমদের 

পূর্ববপুরুষগণের উপান্যদেবতী.ত.হার আকার, 

প্রকার, শ্বরূপ, প্রকৃতি প্রভৃতি যাঁব- 

তীয় বিষয় সম্যক প্রকারে অবগত হইতে 

হয়ত অনেকেরই আত্তরিক বাসনা জন্মিতে 

পারে। আমর] পাঠকগণের সেই বাসনা 

কিং পরিমাণে পন্দিতৃপ্ত করিতে প্রবৃত্ত 

হইলাম। ব€মান বিজ্ঞান শান্ব হুর্ষ্যের 

অক্ভুত রহুস্য যতদূর উদ্ডেদ করিয়াছে, আমরা 
পাঠকবর্গের সমীপে তাহ!ই বিবৃত করিব । 

অরুণোদরে ও গোধুলি সমাগমে আমর 
পূর্বব ও পশ্চিমগগণে যে জবাকুস্থম সঙ্কাশ 

ভাক্কর দেখিতে পাই, এবং মধ্যাহ্ন কালে 

যিনি আমাদের মন্তকোপরি আকাশের 

অতুচ্চ প্রদেশ হইতে বিমল শুত্র প্রখর কর- 

জাল বিস্তার করিতে থাকেন, তিনি বিশ্ব- 

পতির বিশ্বরাজ্যের রাজ্যান্তরের প্রতিনিধি | 

তাহার শাসনাধিক'রকেই সৌর জগৎ কহে, 
তিন এই জগতের মধ্যদেশে অবস্থান পূর্ব 
্বরাজ্য শাসন করিতেছেন । অনাদি অনস্ত 

_ওনিধিল জগৎপতির ইচ্ছায় তাহার উৎ- 

পদ্ভি হইয়াছে; ন্মুতরাং তাহার আদি ও 

অন্ত উভয় থাকাই সম্ভবপর। কিন্তু এ 

নব্াযভারতত 1 (১ম খণ্ড, ১ম সংখা । 

আদি ও অস্তকাল . সংখ্য। দ্বারা নিণধত 

হইবার নহে। তবে এইমাত্র বলিতে 

পার যায় যে, অনস্তকালের অতিদূরবর্তী 
কোনও সময়ে সুর্যের উৎপত্তি হইরাছিল 

এবং অনস্ত কালের অতি দূরবর্ভা কোনও 

সময়েই আবার তাহার অস্ত হইবে । | 
সূর্য্য সৌর জগতের কেন্ত্রস্থিত নক্ষত্র 

এবং উহার অধীশ্বর । নবগ্রহ, * উপগ্রহ 

মণ্ডলী, ধূমকেতু, উক্কাপিগ প্রভৃতি তাহার 
সম্ততি এ জগতের অধিবাসী । এজগৎ কত- 

দূর বিস্তৃত তাহাও অদ্য পি নির্ণাত হয় নাই; 
তবে সৃর্ধ্কে কেন্দ্র করিয়া, এবং ২,৭৪৬. 

২৭১,০০০ মাইল ব্যাঁসাপ্ধ লইয়া একটী বৃত্ত 

অঙ্কিত করিলে, সেই বৃত্তের পরিধি যাহ! 

হইবে, নৌর জগতের আয়তন তাহার 
অপেক্ষা নান নয় এইমাত্র বলা যাইতে 

পারে। গ্রহ, উপগ্রহ, ধুমকেতু, উক্কাপিও 

প্রভৃতির সহিত স্থর্য্যের কোনই সৌসাদৃশ্ 
নাই। আকার প্রকারে, গঠনে ও গুণে তিনি 

এ জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহার আয়তন এত 

বৃহৎ্থ যে এ জগতের সমস্ত গ্রহ, উপগ্রহ 

উন্কা.পও গুভূতির আয়তন একত্র করিলেও 

উহার সমান হর নাী। আমাদের পৃথিবী, 

এজগতের একটামাত্র গ্রহন; স্তরাং হৃর্ধ্য যে 

আয়তনে পৃথিবী অপেক্ষা অসি বৃহৎ তাহা 

* আমাদের শান্রকারেরাও নব গ্রহের অস্তিত্ব 
মানিতেন। রবি। লোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহম্পতি, গুক্র, 
শনি রাহ ও কেতু এই নয়টা তাহাদের নবগ্রহ। বর্ত- 

মান জ্যোতির্র্বিদেঞা ষে নবগ্রঙ্থের আবিষ্কার করি- 
ক্নাছেন তাহ! এই, 0109) 
19:০9 ( বুধ ), 5০1)09 ( শুক্র ), 1970 

(পৃথিবী ), 0185 (মঙ্গল )। 0166: (বৃহ্- 
স্পতি ), 38৮ (শনি )১ 029088) এবং 

৪26509, 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে সোম বা! চন্ত্র গ্রহ নহে» 

উপগ্রহ মাত্র। এবং রবি য| হুর্ধয গ্রহদিগের রাজা। 
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সহজ্জেই অনুমেয় । জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতের! 

বলেন যে, হুর্য্যের আয়তন পৃথিবী অপেক্ষা 

১,২০৯,০০০ গুণ বৃহৎ এবং হুর্ধ্য পৃথিবী 

অপেক্ষা ৩০*১*০০ গুণ ভারী; অর্থাৎ 
১,২০৭,০০০ টা পৃথিবী একত্রিত হইলে 

চ্ছূর্যের আয়তনের সমান হয়; এবং 

৩*০,০০৭্টী পৃথিবী একত্র করিয়া ওজন 

করিলে হৃর্যের সমান ভারী হইতে পারে। 

সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে 

বৎসর কাল অতীত হয়, কিন্ত এ প্রক:রে 

সমস্ত হৃর্ধ্যমগুল পরিভ্রমণ করিতে হইলে 

(৩৭৭) তিন শত বত্নর অতিব'হিত হইয়া 

যায় । পৃথিবীর অধিবাসীদের স্যার স্ুর্ষ্যের 

অধিবাসীরা * অল্প হইলে ত'হাদের 

পক্ষে একবার মাত্রও সমগ্র হ্র্যযমণ্ডল পরি- 

ভ্রমণ করা কখনই সম্ভবপর নহে। আবার 

ভূপৃষ্ঠে যে দ্রব্য ওজনে যত ভারী, হ্্্য্য 

পৃষ্ঠে সেই দ্রব্য তাহ্'র অপেক্ষা ৩ গু 

ভরী। এই সকল কারণ বশতঃ স্প্ঠ 

প্রতীতি হইতেছে ষে, হুর্যযমগুলে অবস্থিত 

প্রকৃতি পুগ্জ পৃথিবী ব| অন্যান্য গ্রহস্থিত 

পদ্দার্থপুঞ্জ অপেক্ষা! সর্বতোভ!বে ভিন্ন প্রাকৃ- 

তিক। সৌরজগতে হ্র্ধযই একমাত্র আলো- 
কময় ও তেজঃপুঞ্জ পদার্থ । হৃধ্যযের আলোক 

ও তেজ লাভ করিয়াই অন্ান্থ গ্রহমগুলী 

আলোকিত গ তেজস্বান হইতেছে, এ 

আলোক ও তেজ না পাইলে, উহার! চিরা- 
স্ধকারাবৃত ও তেজঃসম্পর্ক শৃণ্য হই সঞ্জীব 
পদার্থের আবাস ভূমি হইতে পারিত ন1। 

পাঠক! শুনিনে বিশ্মিত হইবেন যে 

ভগ 

» দুধ মগলে কোনও শরীরী জীব ৰাম করে 
কিন', ভাহ। নিশ্চয় করিয়া বল।যার না। তবে 
পৃথিবীঘ্ব অধিবাসীদের নার যে কোন ও জীব সৃর্যা- 
যণ্ডজে থাকিতে পারে না, ত্বাহাতে আর কোনও 
সংশহ নাই। | 

নব্যভারত। ১টি 

যাহা হইতে সৌরজগতের যাবতীয় পদার্থের 
উৎপত্তি হইয়াছে, যাহার মহিমায় জগতে 

জীবগণ জীবন পাইরাছে. এবং যে সর্বশক্তি 

সমুচ্চর ও সকল প্রক!র গতির আধার হইতে 
সর্বভূত গতিলাভ করিতেছে; দেই অলে।ক- 
মর ও তেজঃপুঞ্জ হুর্ধা এক প্রকার বায়বীয় 

পদার্থ। আমদের পৃথিবী যে যে উপ্করণে 

নিশ্মিত হইরাছে, উহ্থাও সম্ভবতঃ দেই দেই 

উপাদানে * নিশ্মিত, কিন্ত তেদ্বের আতিশ্য 

বশতঃ উহার উপাদান সমষ্টি বারবীয় আকার 

ধারণ করিয়া রহিঝাছে। পৃথিবীর আকারের 

স্যর সৃধ্যেরও আকার গোল, সুতরাং 

উহাকে গোলক বল। হইদা থাকে । পৃধি- 

বীর উপাদান সকল ও বেমন স্তরে স্তরে 

সজ্জিত, সুর্যের উপাদ!ন ও ঠিক তজপ। 

নৈশগগণে ভালম,ন যে ধুমবৎ পদার্থ সমূহ 
আমর। দেখিতে পাই, স্থধ্যও এক সমরে এ 

প্রকার আকারে অন্ত আকাশের নানাস্থ।'নে 

ভাবির বেড়াইতেছিলেন। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি 
প্রভ'বে হুদুববন্তী এ সকল পণার্থ পর- 

স্পর সান্নক হইগ। সাম্মলিত হওরায় আমা 

দের সুর্যের উদ্তব হর। অনস্ত আক।শে 

এ প্রকারে ষেকত হুষ্য এবং কত ধূমবৎ 

পদার্থ আছে তাহা কে বলিবে! নীল নৈশ- 

গগণে পরিদৃশ্ঠমান মুক্ত/ফলরাজী নন্স ত্রা- 

বলীও এক একটী ওুকাও হৃর্ধ্য। ছুই খণ্ড 

কাষ্ঠের পরস্পর ঘর্যণে অগ্নি সমুণ্পন্ন হয় 

সকলেই জানেন, আকাশে ভাবম;ন এ সকল 
ধূমবৎ পদার্থের দম্মিলনে এক একটী স্র্য্যের 

* .শুষযা কিকি উপকরণে নিাশ্মত তাহ আদা।পি 
লিখত হয় নাই। তবে হুযোষে, নিয়লিখিত পদার্ 
আছে তাহার বিশেষ প্রমাণ গাওয়া গিক্লাছে 

9910107, 17070) 11821)6510177, 1301100 
0920092, 21009) 0910180100, 01910170101) 
10151, [17010290. 11509700000 4৯100008- 
01000১ ০9১916) 21806570959, 



শ২ নবাভারত (১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা | 

উত্তবক'লে যেকি পরিমাণে তেজের উত্তভব | কির পরিমাণে সুর্য্যালোকের আঁতিশম্য. 

“হইয়াছিল, তাহা অনায়াসেই অন্থৃতব করা 

যাইতে পারে । বর্তমান সময়েও ও প্রকার 

পদার্থ সকল হুর্যমগ্ডলে নিপতিত হয় 

এ জলত্ভ অনলের ইন্ধনের কার্য সম্পন্ন 

করিতেছে । 

হৃর্ধ্যের যে আলোকময় অংশ আমরা 

দেখিতে পাই ? উহ বাস্তবিক উতার উপরি- 

ভাগ নহে; হাইডজন ( অক্তনক ) নামক 

বায়বীয় আবরণ উহ্াককে পগ্িবেষ্টন করিয়া 
রহিয়াছে । কঠিন ভাবাপন্ন পৃথিবীর উ€- 
রিভাগ যেমন বায়বীয় আবরণে পরিবৃত ; 

হুর্ষ্যের আলোকমর এ অংশও সেইরূপ 

অর্জনক বায়বীয় আবরণে পরিবেষ্টিত । পৃথ্থী- 
বীর অভ্যন্তর দিয়া যেমন সম:য় সময়ে 

আগ্রের গিরির অগ্ল।ৎ্পাতের সঙ্গে সঙ্গে 

ভূ-গহুবর হইতে নান! প্রকার পদার্থ উিত 

হইয়া, থাকে; সর্ষের ম্ধ্যভাগ হইতেও সময়ে 

সময়ে সেই প্রকার পদার্থ উহার আলোকময় 

আবরণ ভেদ করিয়] উঠিতে থাকে । ইহা- 

কেই প্রকৃত প্রস্তাবে সৌরোৎ্পাত বল' 
যায়। শশান্কের কলঙ্কের ম্যায় স্ৃয্য 

মণ্ডলে যে সকল কাল কল রেখা. দেখিতে 

পাওয়া যায়, সে সকল হ্ৃ্য মণ্ডলের, গহ্বর 

ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এ সকল. গহ্ব- 

রের আয়তন এত বৃহৎ যে, আমাদের. পৃথ- 

বীর ন্যায় ছুই তিনটা পৃথিবী উহার অভা- 
স্বরে অনায়াসে প্রবিষ্ট হইতে পারে। 

আমরা ছুর্য্যকে আলোকময় ও তেজঃ- 

পুগ্ধ বলির আমিতেছি, কিন্ত পাঠকবর্গের 

নিকট এ আলোক ও তেজের আতিশয্যের 

নিষয় কিছুই বলি নাই। আমাদিগের 

পাঠক মণ্ডলীর মধ্যে ধাহারা বৈদ্যুতিক 

আলোক প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার! 

অন্গম'ন করিতে সমর্থ হইবেন । মাগনে- 

সিয়াম ধাতুনির্শিত ্ৃপ্ম তার জালাইলে 

যে অতুযজ্জল আলোকের উদ্ভব হয়, সম্ভবতঃ 

বিজ্ঞ'নাধ্যার্থী বাক্তি মাত্রেই তাহা নয়ন- 

গোচর করিয়াছেন। ৫**টী ৰাতী এক 

সঙ্গে প্রজ্জলিত করিলে এ আলে'কের সমান 

আলোক হয়, এবং ১৮০,৬৭০্টী বাতী বা 

৩৮* গাছি ফাগনেনিয়াম স্তর এক সঙ্গে 

জালাইলে যে পরিমাণ অণল'কের উৎপত্তি 

হইবে, দিব!করও প্রতিক্ষণে তত পরিম!ণ 

আলোক প্রদান কনিতেছেন । পণ্ডিতের 

বিজ্ঞনবলে শৃর্ষ্যর তেজের আতিশয্যগু 

নির্ণয় করিয়ছেন। সকলেই অবগত আ- 

ছেন বে তেভঃনম্পাতে জল অল্প অল্প গরম 
হইতে হইতে অবশেষে ফুটির। উঠে। জল 
যত দর গরম হুইতে পারে ফুটস্ত অবস্থ। 

তাহার শেষ সীম! । এক কড়া জল কয়লার 
আগুগে ফুটাইতে অস্ততঃ ১৭।১৫ মিনিট 

কাল লাগে, কিন্তু ৯৭॥ ঘন ক্রোশ. আয়তন 

বিশিষ্ট কোনগুপাত্র বরফ জলে পূর্ণ হইলে 

সেই সমস্ত জল কলর আগুণে গরম করিয়। 

ফুটাইতে কত সমঞ্রের আবশ্যক, তাহ! 

সম্ভবতঃ অল্লায়াসেই বুঝা যাইতেছে । কিস্ত 
হৃর্য্যের তেজ এত প্রখর ষে, এই বুহৎ জল- 

রাশি মুছর্ভকের মধ্যেই স্থর্যযের সমস্ত তেজ 

পাইলেই ফুটি॥া উঠে। 
এই প্রচণ্ড জবলদনল কি প্রশান্ত মূর্তি 

পরিগ্রহ্থ পূর্বক অনস্ত 'অ।কাশে ভাসমান 
রহিয়াছে? না, কখনই না.। যে অগ্রিকুণ্ডের, 

অগ্নি।শখা সৌর জগতের সজীব, ও ীরস্ত 
ভাব সংরক্ষা করিতেছে, পে কি নির্বাত 
নিক্ষম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির হউ্র। থাকিতে. 
পারে? কোনও নগরে অগ্নি লাগিলে' 
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তথায় যে কি প্রকার হুলস্বল পাড়িয়] যায়, 

তাহা অনেকেই অর্গত আঁছেন। অগ্নির 

হিন হিস শর্ষের সঙ্গে প্রবল বঝঞ্ধাবাতের 

* শ্বাশ্খা নিঃশ্বন সংমিলিত হইয়া কেমন এক 

প্রকার ভরাবহ শব্দ সমুৎ্পন্ন করিয়। 

সেই_নগরবাসীদিগকে একেবারে আকুলিত 
করিয়া! ভুলে । হৃর্য্যমণ্ডল অতি প্রকাণ্ড 

অগ্নিকৃণ্ড ; সুতরাং তথায় ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাত 

সর্বক্ষণই শকীর পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে। 

পৃথিবীতে যত কেন প্রবল ঝড় হউক না, 
উহাতে বাঘুর বেগ কখনই প্রতি ঘণ্টায় ৫০ 

ক্রোশের অধিক হয় না, কিন্তু স্র্যামণ্ডলে 

নিরস্তর যে ঝড় বহিতেছেঃ তাহাতে বায়ুর 

বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৫০ ক্রেঃশেরও অধিক । 

এই প্রবল বাত্য।ভিতাড়নে হ্ধ্যের অবয্ধব 

খ্বলিত জলস্ত অগ্রিশিখারাশি আবার প্রতি- 

ক্ষণে অনস্ত অ।কাশের চতুপ্দিকে বিক্ষিপ্ত 

হইয়! পড়িতেছে। 

এই প্রত পরাক্রমশালী জগৎলোচন 
সহমবশ্সি যে প্রক'রে এই অসীম তেঙ্গো- 

রাশি লাভ করিয়াছেন তাহা পূর্বে বল! 

হইগাছে। বর্তমান সময়েও উক্ক!পিও 

প্রভৃতি সময়ে সময়ে তদীএ শরীরে নিপতিত 

হওয়ায় উহার সঞ্চিত তেজের বৃদ্ধি হইতেছে 

বটে, কিন্তু সৌর জগতের সর্বত্র এঁ তেজ 
বিকীর্থ হওয়ায় সৌর তেজের ক্রমেই যে 
হাসতা ঘটিভেছে তাহাতে আর সংশর নাই। 
কে!নও ব্যক্তি নিপ্দি মূলধন লইফ| কার- 

বার আরম্ভ করিলে, কারবাঁরের ব্যয় যদি 

সন্তোষ 

বার? ভীরতের ইন্তিহাসের সহিত 
পরিচিত আছেন, ভারতের পূর্কতিরনন কাহিনী 

টু 
তত 

তাঁহার আয়ের অপেক্ষা ন্যুন হয়, তবে 

বিয়ৎকালের মধ্যেই তাহার মূলধনও 
উড়িয়া যায়। আমাদিগের সুর্য উদ্ভবকাল 

সতত যে তেজোরাশি লইয়া রাজত্ব করিতে 

বসিয়াছেন, প্রতি বৎসরেই তাহার কির়দংশ 

ব্যরিত হইতেছে; বর্তমান সময়ে উক্কাপিও 

প্রভৃতি পঙমজাত যে তেজ তিনি বময়ে 

নময়ে লাভ করেন, তাহা তাহার ব্যয়ের 

অপেক্ষা অনেক কম? স্মতরাং উল্লিধিত' 

মহাঁজনের মূল ধনের ন্যায় সুর্য্যের সঞ্চিত' 
তেজের ক্রমেই হসি হইর1 আসিতেছে; কিন্তু 

এত অল্প পরিমানে এ ঘেজের তঁস হইতেছে 

যে, আমর! তাহ। অনুভব করিতে পারিতেছি 

না। যত অল্প পরিমাণেই যৌর জগতের 
হাস হউক না কেন, সমরে যে এই জলস্ত 

ও তেজঃপুঞ্জ সুর্ধ্য নিপপভ ও তেজঃসম্পর্ক- 
শুন্য হইবে তাছ:তে তিল।দও সন্দেহ নাই। 

জ%ৎ লোচন নধন মুদদিত করিলে সেই 
সঙ্গে সঙ্গে জগতের নয়নও মুদিত হইবে। 

কিন্ত কলের মুল কারণ সেই অনাদি 

অনত্ত বিশ্বপ(ত স্বকীগ স্ষ্টি প্রক্রিয়া সংর- 

ক্ষার 'নামত্ত জন্য কোনও উপায় উদ্ভ'বন 

করিয়া রাখগাছেন কি না, তাহা তিনিই 

জানেন! তাহার ইচ্ছায় জড় পরমাণু সমঠির 
সম্মিলনে আল্লোকময় ও তেজঃপুগ্ সুর্ষ্যের 
উৎ্পত্ত হইয়াছে, তাহার অমোঘ নিয়ম 

গ্রভাবেই মৌর তেক্গের হাঁস হইতেছে এবং 

ত/হার ইচ্ছাতেই জগৎ সংরক্ষিত বা বিলুপ্ত 
হইতে পারে । | 

তি 

ক্ষেত্র । 

ধাহদের হৃদয়ের প্রতিস্তরে নিবন্ধ রহিয়াছে, 

তীহারা, প্রাচীন হিন্দু আর্ধযগণের কীর্ডি- 
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কলাপে অধশ্য বিশ্ময় প্রকাশ করিবেন এবং 
অবশ্য সেই মহিমান্বিত মহাপুকরুষগণকে 

বিনআ্ভাবে পবিত্র প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি দিতে 

অগ্রসর হইবেন । আর্ধ্যগণের কীর্তি কেবল 

ুদ্ধ বিগ্রহেই শেষ হয় নাই। তিরোরী বা 
হলদিঘাট) দেওয়ীর ব1 নওশেরা, রামনগর 

বা চিলিয়ানওয়ালার পুণ্যপুগ্ময় ক্ষেত্র 

কেবল তীহাদ্দের অবিনশ্বর কীর্তির রেখা- 

পাতে ইতিহাসের বরণীয় হয় নাই। বীরত্ব- 

বৈভবের সহিত জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, সত্যনিষ্ঠায় 
এবং দানশীলত। প্রভৃতি গুণে তাহারা আজ 

পর্য্যস্ত সমগ্র পৃথিবীর নিকট পুজা পাইয় 

আসিহেছেন। প্রতাপসিংহ প্রভৃতির ন্যায় 

ভারতবর্ষে শঙ্করাচার্ধ্য প্রভৃতির আবির্ভীব হই. 

রাছে, বুদ্ধ প্রভৃতির ধর্মনিষ্ঠার মোহিনী 
শক্তি বিকাশ পাইয়াছে এবং শিলাদিত্য 

প্রভৃতির দানশীলতাঁর অপূর্ব প্রভাব পরি- 

স্কট হইয়াছে। আজ ভারতের এই অপূর্ব 

দানশীলতার কয়েকটী কথ| এলে বলিতে 
প্রবৃত্ত হইতেছি। 

এঃ সপ্তম শতাব্ীতে,-যখন মহারাজ 

হ্ধবর্ধন শিলাদিত্য কান্যকুক্সের সিংহাসনে 

অধিঠিত থাকিয়! পূর্বে ও পশ্চিমে অনেক 
রাজ্য আপনার বিজয়-পতাকায় পরিশোভিত 

করিতেছিলেন, যখন মহাবীর পুলকেশ 

আপনার অসাধারণ ভুজবলের মহিমায় 

মহারাষ্ট, রাজ্যের ন্বাধীনতার গোৌঁরব রক্ষা 
করিয়া আসিতেছিলেন, চীনদেশের চির- 

প্রসিদ্ধ দরিদ্র পরিব্রাজক যখন নালন্পার 

সভ্ঘরামে জ্ঞানবৃদ্ধ শীলভদ্রের পাদতলে 
বসিয়। হিন্দু আর্ধ্য খবিগণের অপূর্ব্ব জ্ঞ'ন 
গরিমার সৌনার্ধ্য-রসাম্বাদনে পরিতৃপ্ত হই- 
তেছিলেন, তখন মহারাজ শিলাদিত্য 

গজ যমুনার সঙমস্থল হিক্পুদিগের পবিত্র 

মব্যভাঁয়তভ | (১৭ খণ্ড, ১ম সংখ্যা । 

তীর্থ প্রয়াগে একটা .মহোৎসবের অনুষ্ঠান 

করিতেন। প্রয়াগের পাচ ছয় মাইল পরি” 

মাণের বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড এই মহে'থসবের 
ক্ষেত্র ছিল। দীর্ধক!ল হইতে এই ভূমি 

“সন্তোষ ক্ষেত্র” নামে পরিচিত হইয়। আসি- 

তেছিল। নম্ভোষ-ক্ষেত্রের উৎ্সসব প্রাচীন 
ভারতবর্ষের একটী প্রধান ঘটনা। এই 
ক্ষেত্রের চারি হাজার বর্গ ফীট পরিমিত 

ভূমি গোলাপ ফুলের গাছে পরিবেষ্টিত 
হইত । পরিবেষ্টিত স্থানের বৃহৎ বৃহৎ গৃহে 

স্বর্ণ ও রৌপ্য, কার্পাস ও রেসমের নানা- 
বিধ বছুমূল্য পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য মুলা- 

বান্ দ্রব্য স্ত,পাঁকারে সজ্জিত থাকিত। এই 
বেষ্টিত স্থানের নিকটে ভোজন-গুহ সকল 

যাঁজারের দোকানের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ ভাবে 

শোভা পাইত। এই সকল তভোজন-গৃহের 

এক একটীতে একবারে প্রায় সহস্র 
লোকের ভোজন হইতে পারিত। উৎ্স- 

বের অনেক পূর্বে সাধারণ্যে ঘোষণ। দ্বার! 

ব্রাহ্মণ শ্রমণ, নিরাশ্রয় ছুঃখী, পিতৃ মাতৃ- 

হীন, আত্মীর বদ্ধুশূন্য নিঃৰ ব্যরক্তিদিগকে 
নির্দিই সময়ে পবিত্র প্রয়াগে আসিয়। দান 

গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইত। মহারাজ 

(শিলাদিত্য আপনার মন্ত্রী ও করদ রাজ- 
গণের সহিত এইস্থানে উপস্থিত থাকিতেন। 

বল্পভীরাজ ঞ্বপতু এবং আসাম-রাজ কুমার 

এই করদ রাজগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন।. 

এই ছুই করদ রাজার ও মহারাজ| শিলা- 

দিত্যের নৈন্য সন্তোষ-ক্ষেত্রের চারিদিক 

বেষ্টন করিয়] থাকিত। ফ্রবপতুর সৈন্যের 
পশ্চমে বছসংখ্য অভ্যাঁগত লোক আপনা- 

দের তাণ্বু স্থাপন করিত। এইরূপ শৃঙ্খল। 

বিশেষ পারিপাট্যশালী ও স্বুদ্ধির পরি- 

চায়ক ছিল। বিতরণ সময়ে অথব। তৎ- 
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পুর্বে *সস্তো ষ-ক্ষেত্রের রাশীকুত ধন ছু 

লোকে আত্মনাৎ করিতে পারে, এই আশ- 

স্কায় ইহার চারি দিক সৈন্য দ্বার| ম্মুরক্ষিত 

কর! হইত। এই ক্ষেত্র গঙ্গ। যমুনার 

সঙ্গমস্থলের অব্যবহিত পশ্চিমে ছিল। 

'শিলাদিত্য আপনার সৈনাগণের সহিত 

গঙ্গার উত্তর তীরে থাকিতেন। ঞ্রবপতু 

ক্ষেত্রের অবাবহিত পশ্চিমে এবং ক্ষেত্রে ও 

অভ্যাগত দলের মধ্যভাগে সৈন্য স্থাপন 

করিতেন। আর কুমার যমুনার দক্ষিণ 

তটে আপনাদের সৈনিক দল রাখিতেন। 

অদীম আড়ম্বরের সহিত উত্সবের কার্য 

আরভ হইত। শিলাদিত্য বৌদ্ধ ধশ্মের 

পরিপোষক হইলেও হিন্দু ধন্থ্ের অবমাননা 
করিতেন না । তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয়" 

কেই আদর সহকারে আহ্বান করিতেন, 

এবং বুদ্ধের প্র/তকত ও হিন্দু দেব মুর্তি 

উভয়ের প্রতই সম্মান দেখাইতেন। প্রথম 

দিন পবিত্র মন্দিরে বুদ্ধের প্রতিমুংস্ত স্থাপিত 

হইত। এই দিনে সর্বাপেক্ষা বহুমূল্য দ্রব্য 

বিতরিত হইত এবং সর্ব[পেক্ষা ল্সধাদ দ্রব্য 

অতিথি অভ্যাগতদিগকে দেওয়া যাইত। 

দ্বিতীয় (দনে বিষুঃ ও তৃতীয় দিনে শিবের মুত্তি 
মন্দিরের শোভ। বিকাশ কাঁরত। প্রথম 

[দিনের বৈতরিত্ দ্রব্যের অন্ধ।ংশ এই এক 

এক দিনে বিতরণ করা হইত। চতুর্থ দিন 

হইতে সাধারণ দান-কধ্য আরম্ভ হইত। 

কুড়ি দিন ব্যাপিয়া ব্র।ক্ষণ ও শ্রমণেরা, দশ 

দিন ব্যপিয়া |হন্দু দেবতা পুজকেরা, এবং 

দশ দিন ব্যাপিয়া উলঙ্গ সন্যানীরা দান 

গ্রহণ করিতেন । এতঘ্যতীত ত্রিশ দিন পর্য্যস্ত 

দরিত্র, নিরাশ্রয়) পিতৃমাতৃহীন ও আত্মীয় 

'বন্ধু শূন্য ব্যন্তিদিগকে ধন দান করা হইত। 

পম্ুদয়ে 9৫ দিন পর্যযস্ত উৎসবে কার্ধ্য 

'নব্যভারত। ৩৫ 

চলিত। শেষ দিনে মহারাজ শিলাদিভ্া 

আপনার বহুমূল্য পরিচ্ছদ, মণি-মুক্তাখচিত 

্বর্ণাভরণ, অত্যুজ্জল মুক্তাহার প্রভৃতি সমুদয় 

অলঙ্কার পরিত্যাগ পূর্বক চিরশোভী বৌদ্ধ 

ভিক্ষুর বেশ পরিগ্রহ করিতেন ! এই মহ্থা- 

মূল্য আভরণ রাশিও দরিদ্রদিগকে দান 

করা হইত। চীরধারণ করিয়! মহারাজ 

শিলাদিত্য যোড়হাতে গম্ভীর স্বরে কহিতেন, 

“আজ আমার সম্পত্তি রক্ষার সমুদয় চিন্তার 
অবসান হইল। এই সম্তোষ-ক্ষেত্রে আজ 

আমি সমুদয় দান করিয়। নিশ্চিম্ত হইলাম ॥ 

মনবের অভীষ্ট পুণ্য সঞ্চয়ের মানসে ভবি- 
য্যতেও আমি এইরূপ দান করিবার জন্য 

আমার সমস্ত সম্পত্তি রাশীকৃত করিয়! 

রাখিব ।” এইরূপে পুণ্যভূমি প্রয়াগে সস্তোষ- 
ক্ষেত্রের উত্সব পরিবমাণ্ড হইত । মহারাজ 
মুক্ত হস্তে প্রায় সমস্তই দান করিতেন । 

কেবল রাজ্য রক্ষা! ও বিদ্রোহ দমন জন্য হস্ত, 

ঘোটক ও অন্ত্রাদি অবশি্ থাকিত। 

পবিত্র প্রয়াগে পবিভ্র-স্বভাব চীন দেশীয় 

শ্রমণ হিউয়েস্থসাঙ্গ এইরূপ মহোৎসব দেখিয়া 

পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ মহোঁৎ- 

নবের অনুষ্ঠান পূর্ববক ভারতের প্রাচীন নৃপ- 

তিগণ আপনাদিগকে অনম্ত সম্তোষ এবং 

অস্তিমে অনস্ত পুণ্যের অধিকারী বলিয়! 
বিবেচনা করিতেন। ধর্মপরায়ণ রাঙ্জার। 

ধর্ম সঞ্চয় ম.নসে প্রতি পঞ্চম বর্ষে এই উৎ- 
সবের অনুষ্ঠান করিতেন বটে, কিন্তু ইহার 
সহিত রাজনৈতিক বিষয়েরও কিয়দংশে 

শ্রব ছিল। ভারতের রাজগণ এই সময়ে 

ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের একাস্ত আয়ত্ত ছিলেন। 

হহাদিগকে সকল সময়ে এই উভয় দলের 
পরামর্শ অন্ুসারে শাসন-কার্ধ্য নির্বাহ 

করিতে হইত । যাহাতে ত্রাঙ্মণ ও শ্রমণদিগের 
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মধ্যে. কোনরূপ অ্সত্ে'ষের আবির্ভাব 
না হয় ; রং যাহাতে ব্রংহ্ষণ ও শ্রমণের! 

সর্বদা রাজ্যের মঙ্গল চিত্ত কবেন, ত্প্রতি 
রাজাদের দৃষ্টি ছিল। এই উৎ্দবে ত্রাঙ্ণ 
ও শ্রমণ। উভয়কেই নম!ন আদরের সহিত 
ধন দান.করা হইত, উভয়েই সমান আ- 
রের সহিত পরিগৃহীত হইতেন। এজন্ঠ 

ইহারা সর্বদা দান্বীর রাজার কুশল কামন! 
করিতেন এবং যে রাজ এমন -অসাধারণ 

ধর্ম-কার্য্ের অনুষ্ঠান হর, সে রাজ্যের উন্নতির 
উপায় নিদ্ধারণে সর্ব] বক্তশীল থাকিতেন। 

এদিকে নাধারণেও এই অসাধারণ ব্যাপার 

(দেখিয়] রাজাকে মহতী দেবতা বলির শ্রদ্ধ 
ও ভক্তি.করেত। এই রূপে রাজ! সাধার- 

ের মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করি- 

€তেন। ইহার পর যে সকল সাহণী দস্ত্য 
রাজার ধনে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিয়া 

শেষে রাজনিংহাসন খহণে উদ্যত হয়, 

রর ম্জাব প্রযুক্ত আপনাদের সাহসিক কার্যে 

নব্যক্ারত | 

| 

“তাহারা সত্তোষ-ক্ষেত্রের দানে রাজার অর্থা-। 
ম 
। 

। 
্ 
৬ 

(১ম পাক, ৯ম সংখ্যা । 

নিরুদ্যম ও নিগ্ষেই থাকিত। রাজনৈতিক 

ফল যাহাই হউক মা কেন, সস্তোষ-ক্ষেত্রের 
উত্সবে আরধ্ধ্য-কীর্তির মহিমা অনেক!ংগগে 

হদ্রয়ক্গম হয়। বর্দি ভারতবর্ষ যবনের পর 

ইংরেজের পদানত না হইত, যদি বৈদেশিক 
সভ্যতা-আোত ভারত্রে একপ্রান্ত হইতে 

আর এক প্রান্তে গড়াইয়! না! পড়িত, ভার- 

তের সম্তানগণ যদি আপনাদের জাতীএভাব 

হইতে বিচ্যুত না হইত, তাহা হইলে বোধহয়, 

আজও ভারতবর্ষ এই প্রাচীন আঁফ্যকীর্তির 

মহুদড়ম্বরে পরিপূর্ণ থ|কিত এরং আজ এই 
অপূর্ব দানশীলতার অপার মহিমায় ভারতের 
ছুঃণ দারিদ্র্য অস্তহিত হই] যাইত । ভার- 
ত্বের দুরদৃষ্ট বশত: এ অপুর্ব দ্বশ্ত চিরদিনের 
্রন্য বিলুপ্ত হইয়াছে । আজ কয়জন ভারত: 
বাসী ইহার জন্ত নীরবে নির্জনে অশ্রপাভ 

করির1 থাকেন? করজনের হৃদয় এ অতীত 
দ্বতিব তীত্র দংশনে কাতর হইরা পড়ে? 
কে ইহার উত্তর দিবে? প্রতিধ্বনি বিষঞ্ন মুখে 

জিজ্ঞানা করিতেছে, কে উত্তর দিবে? 

স্বাধীনতা । 
উপক্রমপিক|। 

এক দিন বসিয়া চিত্ত! করিতেছিল|ম, 

ইতিহাসে এমন ঘটন| কেন হইল যে, বে 
(রোমানগণ একদিন স্বাধীনতা ও তেজস্থিতা 
গুণে জগতে অগ্রগণ্য ছিল, যাহাদের ভুজবলে 

এক ময়য় সমুদয় জাতি কম্পিত হইয়াছিল, 
যাহারা সতী নুক্রিশিয়ার মান হানির জস্ক 

শ্বীয় রাজারিগকে, জস্মের মত বিদাঁর করিল, 

ধ্লাহার। হংপরে ব্হুভাবী ব্যাপিয়, স্বায়ত্- 

শ/সনের সুখ সম্ভোগ করিল, এরূপ কেন 
হইল যে, সেই রোমানগণ আবার অবশেষে 
সআটদিগের যথেচ্ছাচারের শৃঙ্খল ও বিদে- 
শীয় শক্রদিগের প্রতাপের শৃঙ্খল কে বহন 
করিতে প্রস্তত.হইল? এটী একটী ইতিহাসের 
গতীর সম্স্যা। ইহাকে.সমস্তা বলি, ত:হার 
কারণ. এই,-স্বাধীনতার প্রকৃতি এই ষে, 
ইহা দশদিন, উপভোগ করিলে, ইহার প্রতি 
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মমতা জন্মে । এরূপ মতা! জন্মে যে, ডৎ্পরে সামগ্রী রোমে বহন করিতে লাগিল, তখন 

লোকে বরং প্রাণ দিতে পারে কিন্তু স্বাধী- বিলানপরায়ণত। ও নুখপ্রিয়তা রোমক- 

নত দিতে পারে না। স্বাধীন ভবে অঙ্গ দিগের মনে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল । রোমান- 

চাঁলন।তে নখ । শিশু আপনার মনে ক্ষুদ্র গণ দৈহিক শ্রমকে ঘ্বণা করিতে শিক্ষা করিল্, 

ক্ষুদ্র হস্ত পদ কয়খানি চালন। করিয়া খেলি- এবং ইন্দ্রিসেবা ও আমোদ কৌতুককে 

'তেছে, ত'হার হাতখানি ধর অমন নে পরম লক্ষ্য বলির়। জ্ঞান করিতে লাগিল। 

কাদিবে, কারণ ন্লুখের ব্যাঘাত হইল। ক্রমে তাহাদের পৌরুষের ভাস হইল, তাহ- 

স্বধীনভাবে হৃদয় মনের শক্তি সকলকে ! দের শৌরধর্য বীর্ধ্য ক্ষীণ হইয়া গেল, এবং 

চ'লন। করাতেও সুখ এবং তাহার পথে তাহাদের স্বাধীনতা প্রবৃত্তি নিষ্প, ভ হুইয়! 

গ্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলেও ক্লেশ। যে পড়িল, স্থৃতরাং তাহারা পরাধীনতার শৃঙ্খল 

অদ্ধুর বী্দ হইতে -বাহির হইয়া অনাবৃত গলদেশে ধারণ করিতে প্রস্তুত হইল । 

আ.ক:শে একবার মস্তক তুলিয়। ধাড়াইগাছে, কেহ কেহ বলেন, স্ুুখ সমৃদ্ধির শ্রাবৃদ্ধির 

তাহাকে বীজগর্ভে পুনঃ-সন্কৃচিত করা যেরূপ : সঙ্গে সঙ্গে রোমানগণ দুর্ণীতি-পরায়ণ হইয়া 

'ভুষ্ধর, সেইরূপ স্বাধীনতার মুক্ত বাু্ জীবন- ৰ উঠিল । তাহাদের প্রাচীন কালের মিতাচার, 

এদ শা্তর মধ্যে যে হুদর মনের বিকাশ । সত্যপ্রিএতা, ন্তা়পরতা,ইন্র্রির-সংযম, সতীত্ব; 

হইগাছে, সে হৃধয় মনকে পুমরার পরা- স্বদেশ-প্রিয়তা, নির্লেভতা প্রভৃতি সদ্গুণ 

বীনতার সংকীর্ণ মীমামধ্যে বদ্ধ করাও সকল একে একে অন্তমিত হইতে লাগিল । 

কঠিন। স্বধীনত। কিছুকাল উপভোগ ূ তাহার! ধর্মভ্র্ হইর] মনুষ্যত্ব অ্র&ই হইল; 

করিলে তাহা আম্মার স্বাভাবিক ভাব ও | শরীর মনের শক্তি সকলকে বিনষ্ট করিয়! 

সংঙ্ক।(রে পরিণত হর ; তৎ্পরে স্বাধীনত।তে ৷ ফেলিল; সুতরাং তাহাদের পক্ষে পরাধীন- 

ইন্ত দিলে নমগ্র প্ররুতির নহিত বিরোধ । তার শৃঙ্খল গলদেশে ধারণ করা সহজ 

উপস্থিত হয় । ভবে রোম।নগণ পরাধীন- | হইল । 

তার শৃঙ্খল গলে পরিধান করিল কেন? কেহ কেহ বলেন, রোমীয় রাজ্যের বিস্তা- 

এ মমন্ত।র উত্তর কোথায় ? রের সঙ্গে সঙ্গেরোমান সেনাপতিগণ এক 

অনেকে ইহার অনেক প্রকার উত্তর এক দেশের ভারপ্রাপ্ত হইয়৷ সেই সেই 

দিয়াছেন। কেহ বলেন রোমানদিগের রাজ্য দেশের অধিনায়র রূপে বাস করিতে লাগি- 

যখন দেশ বিদেশে বিস্তৃত হইতে লাগিল, লেন। তাহার ততৎ প্রদেশে সৈন্য সংগ্রহ 

ষখন পারস্যের ও মিসরের রক্তরাজি রোমীর করির! প্রকাণ্ড সেনাদল রক্ষা! করিতে লাগি" 

রাজকোষে সংগৃহীত হইতে লাগিল, যখন লেন। এদিকে রোমনগরে প্রাচীন কাল 

রোমান 'সেনাগ্তিগণ স্তপাকার স্বর্ণ রোপ্য হইতে সেনাদল রাখিবার নিয়ম নাই) যুগ 

প্হন করিয়। জানিতে "লাগিলেন, খন বিগ্রহ উপ হইলে প্রত্তোক নগরবাসীকে 

রোমীর ধনিগণ পুর্বদে শী রাজানিগের জাক আবশ্তকয়ত সৈনিকের বেশ- পরিধানকরিতে 

স্বমকের অনুকরণ. করিতে লাগিযেন, 'যখন হই, আবার সন্ধি স্থাপন হইলে: প্রত্যেকে 

নানাজাতির, অর্গরূপোভ, সরূল- বাণিজ্য ্বী়-স্বীয় কৃষিবাপিজ্য গ্রস্থতি কারে নিনুদ্ 



৩৮ নব্যভারত।' (১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা । 

হইত। কালে শান্তিপ্রিয় নগরবাসিগণ ছুর্বল| লাগিল। রোমানদিগের জাতীয়” বন্ধন 

হইল, এবং প্রবাঁসবাসী সেনাপতিগণ প্রবল 

হইলেন। হার বিদেশীয় যুদ্ধে জয়লাভ 

করিয়া, ধনরত্ু অশ্ব গজ প্রভৃতি জয় চিহ্ন 

সকল বহন করিয়া ও বু সংখ্যক বন্দীকৃত 

শৃঙ্ধলাবদ্ধ দাসদিগের দ্বারা অস্বত হই যখন 

নসৈন্যে রোমনগরে প্রবেশ করিতেন, যখন 

তাহাদের বিজয় নিনাবে দিগ্রশ প্রতিধ্বনিত 

হইভ, তখন রোমবাদিদিগের চিত্ত তাহা- 

দিগের প্রভাপে চমণ্কৃত ও পরাভূত হইয়া 

পড়িত। এইরূপে জুলিয়াস সীজার যখন গাল্- 

দেশ হইতে দসৈন্যে রোমের ঘ!রে উপনীত 

হইলেন, তখন রোমানগণ তাহার সৈম্ বল 

দেখিয়। ভয়ে ভীত হইল । স্মৃতরাং শ্রমশক্তির 

উপরে সামরিক শক্তির প্রবলতাকেই রোমের 

পতনের.কারণ বল] যাইতে পারে। 

কেহ বা বলেন যে,রোমানগণ যতদিন সং- 

কীর্ণ সীমার মধ্যে বদ্ধ ছিল, যত দিন রোম 

নগরবাদিদ্দিগকে চতুঃপার্খস্থ শক্র কুলের 

সহিত সংগ্রাম করিয়া আত্মরক্ষা করিতে 

হইত, ষতদিন এই ক্ষু্র সমাজটীাকে অকালে 

নিধন প্রাপ্ত করিবার জন্য চারিদিকের 

লোকের চেষ্টা ছিল, ভত-দন জাতীয় গৌরব 
জাতীয় একতা ও জাতীয় অধিকার রক্ষার 

ইচ্ছা রোমানদিগের মনে নিতান্ত গ্রবল ছিল। 

সেই জাগ্রত ইচ্ছা! ধরশ্শসম্প্রণায়দিগের ধশ্ম 

বিশ্বাসের ন্যায় একটী প্রবল বদ্ধন-রজ্জ, 

হইয়। তাহাদিগকে শৌর্য্যে, বীর্ষ্যে ও মনুষ্যত্ব 
পুর্ণ করিয়াছিল । ক্রমে রোমের রাজ্য- 

বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পরাজিত জাতিদ্দিগকে 

যে পরিমাণে %রোমানের অধিকার দেওয়। 

হইতে লাগিল, সেই পরিমাণে রোমানদিগের 

মনে “রোম” ও “রোমান* এই দুইটা 

শঙ্ষের উন্মাদকারিণী শক্তির হাস হইতে 

রজ্জ, শিথিল ভাব ধারণ করিতে লাগিল, 

সেই সঙ্গে তাহাদের শৌধ্য বীর্য্যেরও হ্রাস 
হইল । স্মুতরাং রোমানদিগের কণ্ঠ পরা- 

ধীনতার শৃঙ্খলের জনা প্রস্তুত হইল । 
এ সকল উত্তরের মধ্যে যে কোন যুক্তি 

নাই তাহা নহে। পূর্বোক্ত কারণ গুলি 

যে রোমানদিগের পরাধীনতার পথ উন্মুক্ত 

ও প্রশস্ত করিয়াছিল তাহাতে আর সন 

নাই। কিন্তু এইমাত্র বলিলে সকল বল 

হইল না। রোমনদিগের ছুর্গতি ও অবন- 

তির গুরুতর ও প্রকৃত কারণগুলি এখনও 

নির্দেশ কর] হইল না। সে কারণ গুলি 

ভাবী ছুর্দশার বীজরূপে সমীজ বক্ষেই নিহিত 

ছিল। ইহা! একটা ইতিহাসের অন্রান্ত প্রমা- 

শি সত্য যে, সমাজের গঠনের মধ্যে, রক্ত 

মাংসের মধ্যে যদি দুর্বলতার বীজ নিহিত 

না থাকে, তাহা হইলে কোন প্রকার আক- 

ন্মিক, বা বাহ্যিক কারণে তাহাকে দুর্বল 

করিতে পারে না। আমি দেখতেছি বো 

যখন শ্রীবৃদ্ধিশালী, রোম যখন পরম প্রতাপ- 

বান, রোম যখন ভুবনাবজয়ী, রোম যখন 

স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্বের আদর্শ স্বরূপা,তথনও 

& সকল দুর্গতির বীজ রোমীয় সমাজ বক্ষে 

বিদ্যমান ছিল। 

সে বীজ কি? প্রথম বীজ এই যে, 

রোমে জাতিভেদ প্রথ। ছিল । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, 

বৈগ্ঠ শূদ্র প্রভৃতি বর্ণতেদ ছিল ন] বটে, 

1কন্ত প্রেটী.সয় ও প্লিকীয় ছিল। ইহারা কে? 

কিরূপে ইহাদের উৎপত্তি হইল? রাজা মধ্যে 

ইহাদের ক্ষমত1 ও অধিকারের সীম! নির্দেশ 

কিন্ধপে হইত? এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে 

সময়ে সময়ে বিবাদ ঘটন]। হইয়া কিরূপ 

আন্দোলন ও পরিবর্তন সকল সংঘটিত হইত ? 



জ্যেষ্ঠ, ১২৯৬ | ) নব্যভারত । ৩৯ 

তাহা এখন সবিশেষ উল্লেখ করিবার সময় | করিয়াছেন, তাহ পাঠ করিলে দু হয় যে, 

নাই। রোম রাজ্যের ইতিহাসের পাঠক 

মাত্রেই তাহ! অবগত আছেন । এইমাত্র বলি- 

লেই যথেঞ্ হইবে যে, অতি প্রাচীনতম কাল 

হইতে রোমীর সমাজে এই ছুই শ্রেণীর প্রতি- 

ম্দৰিতা দই হয়। প্রথম প্রথম এই প্রতি- 
দবন্দিতা কোন অনিষ্ট ফল উৎ্পাদম করে 

নাই; কারণ তখন রোমানগণকে চতুদ্দিকে 
প্রবল শক্রকুলে বেষ্টিত হইয়া থকিতে হইত, 
আততারীর উপদ্রব নিবারণ চিস্তাতে 

রোমানদিগের গৃহবৈরের সময় থাঁকিত 

না,-পেটীসিয় এবং প্লীবিয় উভয়েই খদেশ- 
প্রিয়তা হৃত্রে বদ্ধ হইয়! বিপক্ষদলের সহিত 

সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত। প্লীরিযগণই বোদ্ধা, 

তাহারাই টেকৃস দাতা সুতরাং তাহাদিগকে 

ছাড়িয়া! কাঁধ্য করা প্রেটীসিরদিগের 
পক্ষে সম্ভব ছিল না; এই জন্য বিপদ 

কালে শ্রীবিযদিগের আদর বাড়িত; 

তাহার]ও সেই স্ুযোগে কে'ন কেন 

অধিক!র লাভ করিবার চেষ্টা করিত। 1কন্ত 
রোমের প্রতাপ ও স্ুখ সৌভাশ্যের শ্তীবৃ- 
দ্ধির নে মঙ্গে রোমীয় ধনিদের প্রতুত্ব বৃদ্ধি 
পাইতে লাগিল। তাহারা দ।রপ্তর প্লীবিয়দিগের 

প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। 

ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণগণ শৃদ্রণিগের প্রাতি যেরূপ 
অত্য।চার কত, এ অত্যাচ।র কোন অংশে 

তাহা হইতে নুন নহে। ধনিদিগের এই 

অত্য/চার কালক্রমে এত বুদ্ধি পাইয়াছিল যে, 

্রীষ্টা় নবম ও দশম শতাব্দীতে ইহা! অসহ্য 

আকার ধারণ করিয়াছিল । অধিক কি। 
এই ধনিদ্দিগের অত্যাচারে ইটালীর লোক- 

দিগকে অস্থির হইভে হইয়াছিল । গীবন 

তাহার ইতিবৃত্ত ইটালীয় ইতিহাস লেখক- 
দিগের গ্স্থাবলী হইতে যে সকল বর্ণনা উদ্ধত 

এই ধনির এক একজন এক খঈএকটী স্বাধীন 
রাজার মত হইয়। পড়িয়াছিলঃ এক একজনের 

বহুসংখ্যক সৈন্য ও দাস থাকিত,ইহার। নিজ 

দলের রক্ষার জন্য দুর্গ নিশ্মাণ করিত, সর্বব- 

দাই পরস্পরের সহিত যুদ্ধ বিগ্রহ দাঙ্গা হাঙ্গাম 

রক্তপাতে প্রবৃত্ত হইত) যাআাঃ মহে'ৎসব 

বিবাহ প্রভৃতি উত্সবে জাঁক জমকের পরি- 

সীমা রাখিত না; নর্দী হইতে জাহাজ সকল 

মারিয়] লইত এবং শ্কলে ডাকাতি করিত; 

ইহার্দের উপদ্রবে স'মান্ত ও দরিদ্র লোকের) 

স্থথে নিদ্র। যাইতে পারিত না; বল প্রয়োগ 

দ্বারা দরিদ্রদিগকে শ্বীয় দাসত্বে নিয়োগ 

করিত; দরিদ্র প্লাবিয়গণের কুল কন্যাপি গে- 

রও মান সম্ত্রম রক্ষা করিয়া চল? দুক্ষর 

হইত। এমন কি, ইহাদের দৌরাস্ম্যে পোপ- 

দিগকেও সশঙ্কিত হইয়া থাকিতে হইত। 

পেটী,সিয় এবং শ্লীবিয়দিগের এই জাতি- 
বৈরের ন্যায় ছুর্গতির আর একটী বীজ 

কালক্রমে রোমীর় সমাজে নিহিত হইয়া- 

ছিল । রোমানগণ যখন বিদেশ অধিকার 

করিতে যাইতেন, তখন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়। 

বহুনংখ্যক লোককে বন্দী করিয়া আনি- 

তেন। রণক্ষেত্রে পরাজিত ও বন্দীকৃত 

বাক্তিদ্দিগকে দাসত্বে পরিণত কর! প্রাচান, 

কালের সাধারণ রীতি ছিল। এই বন্দীকৃভ 

দাসদিগকে রোমে আনিয়। বকিক্রুপ্ন করা 

হইত এবং ধনবান ও সন্ত্রস্ত বাক্তিগণ ইহছা-, 

দিগকে ক্র করিয়া লইতেন( এক এক 

জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আশ্রয়ে এমন দুই তিন 

শত ব! তদবিক দাস থাকিত ।.এমন কি'দামের 

সংখ্য। অন্সারে সমা্গ মধ্যে ধনিদিগের 

সম্রমের তারতম্য হইত। ধনিগণ এই সকল 

ক্রীত দাসকে সর্বপ্রকার অমসাধ্য কার্ধে 



নিযুক্ত করিতেন ; ইহা্দিগের দ্বারা অশ্ব গো 
প্রভৃতির কার্য করাইতেন; কোন প্রকার 

আনন্দ উৎসব উপস্থিত হইলে ইহা'দিগের 

মধ্যে যুদ্ধ বাধাইয়া দিয় বন্ছুদিগকে কৌতুক 
দেখাইতেন ; কখন কখনও নিংহ ব্যান 

প্রভৃতি হিং পশুদিগের মুখে ইহাদিগকে 

ফেলিয়া দিয়! রঙ্গ দেখিতেন। ইহ:দের 

আর্তনাদে যখন নাটমন্দির কম্পিত হইত এবং 

ইহাদের রক্তে যখন উক্ত মন্দিরের প্রাঙ্গণতূমি 

সিক্ত হইত, তখন সমবেত দর্শকগণ পরম 

কৌতুক উপভোগ করিয়া! আনন্দস্থচক কর- 
তালি ধ্বনি করিত। ইহাদিগকে হত্য। করিলে 

কাহ'কেও দণ্ডভাগী হইতে হইত না। ইহ্থা- 

দিগকে লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড দেওয়া হইত, 

আবার কখন কখনও গুরুতর অপরাধ 

উপেক্ষা করা হইত। গীবন ৰলিয়াছেন, 

গরম জল আমিতে আদেশ করাতে কোন 

দাস একটু অধিক উষ্জজল আনিয়'ছে, 

সেজন্ঠ তাহাকে ৩০০ শত বেত্র'ঘাঁতের 

আদেশ হইল, আবার সেই বাক্তি অপর 

একজন দাসকে হত্যা করিয়াছে শুনিয়া 

উপেক্ষা করা হইল। এমন কি, এরপ দৃষ্টা- 

ভের কথাও শ্রুত হওয়া যায় যে, একজন 

রোমীয় সম্ত্রান্ত ব্যক্তির গৃহে সম্রাট আগষ্টস্ 

ভোজে বসিক়াছেন, এমন সময়ে একজন 

ক্রীতদাস কোন অপরাধ করাতে গৃহস্ামী 
ভোর নিকট হইতে উঠিয়া গেলেন এবং 
ত হতভাগ্য দানকে এরূপ প্রহার করিলেন 
ফে, সে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত: 
হইল; গৃহস্থামী ভাহার মৃতদেহ ফেলিয়া 
দিতে আদেশ'ক'ররা আবার আসিয়া প্রসন্ন 
মনে ভোঁজে বসিলেন। যেন কোন বিশেষ 
ঘ্টন!' ঘটে নাই। এক্সপ' শুনা যায় যে, 
এক ঘন আাগইসের' পঁণকে: এ. বিদ্ব 

নবাভারিশ। 

পাপী শট 

না। 

(১ম খর, ১৩ সংখা । 

করিয়াছিল যে, তিনি ইহার পর আর আহার 

করিতে পারিলেন না। সেযাহা হউক, এই 

দাসদিগের সংখা। রোমের রাজা বৃদ্ধির সঙ্গে 

নঙ্গে ৰাড়িতে লাগিল । এমন কি অবশেষে 

ইটালীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহাদিগের দ্বারা 

উপনিবেশ সংস্থাপন কর! আবশ্তক হইয়া 

উঠিল । 
পাঠক দেখিতেছেন, রোমীয় সমাজ 

মধ্যে তিন শ্রেণীর লোক বিদ্যমান । (১ম) 

প্রেটী পিয়, (২য়) প্রীবিয়, (৩য়) ক্রীতদাস । 

ইহ!দের পরস্পর সম্বন্ধ কি তাহাঁও বুগিতে 
পারিছেষ্কেন। এক দল অত্যচারকাদী 

অপর দুষ্ইজন অত্যাচরিত। অত্যাচারের 

অর্থ স্বাধীনতা হরণ করা, ও ম!নবাত্মার মহত্ব 

ও অধিকার বিস্থৃত হওয়া । অত্যাচারে ষে 

বাঁস করে তাহার অধোগতি যে করে তাহারও 

অধোগত্তি। বস্থদিন অত্যাচারে বাস 

কদিতে করিতে লে'কের স্বাধীনত। প্রবৃত্তি 

নির্বণ প্রাপ্ত হয়। যে অত্যাচার করে 

তাহারও স্বাধীনত। প্রবৃত্তি মান হইয়! যাঁয়। 

যে মানবের অধিকারকে নিত্য হরণ করে, 

মানবের অধিকার সকল যে পবিত্র ও ছু্লভ্ধয, 

এ সংঙ্কর আর তাহার চিত্তে থাকে 

এই কারণে যে অপরকে দাঁপত্বে পরি- 

ণত করিয়া ন্ুখ পায়, সে অপরের দাস 

হইয়াও স্থধে থাকিতে পারে। আবার 

অপর দিকে যে ব্যন্তি' অত্তাচারে বাঁশ 

করিয়া বদ্ধিত হয়ঃ সে নিজে প্রতু হইলে 

অপরের উপর অত্যাচার করিস্তা থাকে ।' 

ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত জল সমাজের প্রাভি- 
দিনের কার্ষেয এবং ইতিহাসের অনেক: 
ঘটনাতে প্রাপ্ত হওয়! যায়। 

এত কথা! বলিবার অভিপ্রায় এই ৮ 

আমার দৃঢ় বিশ্বাস কেনি' জাতি মনের 



* ছ্াষ্ঠ, ১২৯০1) 

মধ্য যতদিন স্বাধীনততী প্রবৃত্তি জীবিত থাকে, 

ততদিন কেই ত'হাকে মইজে পরাধীম করিতে 

পারে না। স্ুতরাং কোন জাতিকে যি, 

কিছ কাল ম্বাধীনতাঁর স্তুখ ভোগ করিয়া 

আবার পরাধীন হইতে দেখা যায়, তাহ! 

ইঈলে জ'নিতে হইবে যে, কোন ধিশেষ 

কারণে উক্ত জাতির ব্বাধীন-া-প্রবৃত্তি নির্বাণ 

প্রাপ্ত ষ্টয়া থাকিবে । রোমের জাতিভেদ 

এবং দাসত্ব গ্রথাকেই উক্ত কারণ বজিয়া 

অনুমান করি | এতদ্বারা নমাজের অঙ্ষতৃত 

তিন শ্রেণীরই স্বাধীনতা প্রবৃত্তি দিন দিন 

মাঁন হইয়] যাইতে লাগিল । প্রাচীন রোমান- 

গণ যে সকল স্বত্ব ও অধিকারকে অমূলা 

জ্ঞ'নে কত সংগ্রান করিয়াছিলেন; সেই সকল 

অধিক!রৈর প্রতি লোকের উপেক্ষা জন্মিতে 

লাগিল । স্বাধীনতার স্থখভোগ কর! অপেক্ষা 

ইন্জিয় স্থুখে রত হওয়! লোকের অধিক বাঞ- 

নীয় হইতে লাগিল । সুতরাং এরূপ অবস্থায় 

পরাধীন হওয়া অমিবার্যা হইয়। পড়িল । 

উপবে যে কারণ নির্ণীত হইল তাঁহ'তে 

ইহা উক্ত হইল যে. জাতীর মন হইতে 

শব'ধীনতা প্রবৃত্তি নির্বণ প্র!প্ত না হইলে সে 

জাতির কণ্ঠে পরাধীনতা শৃঙ্খল দেওয়। সহজ 

নয়। কিন্তু শ্বাধীনত। প্রবৃত্তি কাহ'কে 
বলে ? মান্ষ যখন মাহযকে দাসত্ে পরিণত 

করে, মানুষ ষখন মানুষের স্বাধীনতা হরণ 
করে, তখন তাহার আচরণে কি প্রকাশ 

পায়? সে অ:.চরণের অর্থ এই, ওগব্যক্তি 

আমার সমান জগতের ধনধান্ঠ ও স্বুখ সমৃদ্ধি 

তোগে অধিকারী নয়; কমার সখের জন্য, 

উহার স্থখ বিসর্জন করিতে হইবে; আমি 
উহার অপেক্ষা বলবান বা ধনী, বা নত্বংশ- 
জাত,'অতএব ও আমার সমশ্রেণী গণ্য জীব 
নয়) আমি যদি মান্য হই ওব)ক্তি মানুষ 

মবাভারিত | 

বঞ্ধিত হয়? স্বাধ 

৪১ 

অপেক্ষ। হীন; যে ক্রেশ আমি পেলে অন্যায় 

হয়, সে ক্লেশ ও পেলে অন্যায় হয় ন!। 

সংক্ষেপেঃ ও আমার ভাই নয়, স্যটিকর্তার 

চক্ষে আমার সমান নয়। অতএব নকল 
গ্রকার পরাধীনতার খুলে ছুইটী মহ! সত্যের 
বিলোপ । প্রথম সত্য,মান্ুষ মান্থষের ভাই-* 

দ্বিতীর নত্য,মানবের আত্মা একটা মহৎ বস্তু, 

ইহ!কে ঈশ্বর যে সকল শক্তি সামর্থ্য দিয়া- 
ছেন তাহা! হরণ করা বা তাহার পথ রোধ 

করা অপরের পক্ষে অকর্তব্ায | যে সমাজ 

মধ্যে জন্মগত, ধমগন) ব1ছবলগভ, ধন্মঈগত, 

বা শাসনগত প্রাধান্ত ঘটিত সমাঞ্জিক বা 
রাজনৈতিক অধিক!রের ভাঁরতয্য থাকে, 

ষেস্থ'নে এই কারণে জাঁতিভেদ থাকে, 

সেখানে উক্ত উভয় সত্য ক্রমে লোকের 

হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইয়া বায়; এবং সমাজ 
বক্ষে পরাধীনত'র বীজ নিহিত হয়। যে 

বলে--“আ'মি প্রবল,তুমি দুর্বল অতএব তুমি 

আমার দাস”--সে যখন একজন তৃতীয় প্রব- 

লতর ব্যক্তির হস্ডে পড়ে তখন বলে *ও প্রবল 

আমি ছূর্বল, অতএব আমি উহার দাস।৮ 

উভর স্থলে তাঁহার একই যুক্তি, একই ভাব । 

স্থতর1ং সাম্যনীতির বিস্বৃতি এবং মানব 

আত্মার অধোগতিই সকল প্রকার পরধীনতার 

মূল। এই ছুইটা স্ুল সত্যম্মরণ রাঁখেয়া 
বিচারে প্রবৃত্ত হইলে আমর। দ্বাধীনত! 

সংক্রান্ত সকল গ্রশ্নের মীমাংসায় সমর্থ হইব । 

সে সকল প্রশ্ন এইঃ-শ্বাধীনতা কাহাকে 

বলে? লোকের স্বাধীনত৷ প্রবৃত্তি কিরূপে 

তার বিদ্বকি কি? জন 
সমাজের সহিত ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক নর- 
নার সম্বন্ধ কিরূপ? জন সমাজ বাক্তি, 
বিশেষের স্বাধীনতাতে কতদুর হভ্তার্পণ 
করিতে পারেন? ক্রমশঃ এই সকল প্রশ্নের 
মীমাংস। কর! যাইবে । 



সাময়িক প্রসঙ্গ । 

'নব্যভারতের' প্রথম অভিনয়--স্ুরেন্দ্ 

নাথের কারাবাস! ঈশ্বরকে ধনাবাদ দেই, 

এই অস্তরম্পর্শা ঘটনাটা আমাদের চক্ষের 
সম্মুখে ঘটিল । ইলবার্ট সাহেবের কার্ধযবিধি 

আইনের সংশোধন প্রস্তাব উদারচেতা লর্ভ 

রিপণের উদারতার উৎ্কৃ্ ফল,__তাহারই 

পরিণাম স্ুরেন্দ্ররে কারাবাস । আকাশে 

কিছুদিন পূর্ব হইতে অল্পে অল্পে যে মেঘ 

সঞ্চিত হইতেছিল, সহপা সেই মেঘ হইতে 

বজপাত হইল! ইংরাজ মহলে আনন্দের 

সীমা নাই-ইংলিসম্যান সম্পাদক চুপি চুপি 

হাসিতেছেন ! আর. ভারতবাসী ?-- সহসা 

বজ্জপাতে চকিত হইয়! উঠিয়াছেন,__নিদ্রিত 
ভারতবাসী শধা। পরিহার করিয়াছেন । 

রাস্তায় যাও লোকে লোকারণ্য, বাজারে যাও 

লোকে লোকারণা,স্কুঙ্লে যাও লোকে লোকা- 

রণা,সভ। গৃহে যাও লোকে লোকারণ্য, 

একি দৃশ্য ? উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে 
ক₹তভাঁগ্য, পরপদ-দলিত ভারতবর্ষে আজ 

একি চিত্র দেখিতেছি? সকলের মুখে এক 

কথা--সকলের মনে এক চিত্তা--সকলের 

হৃদয়ে এক বেদনা--স্থুরেক্্র কারাবাসে! যাহা 

ভারতে আর কখনও হয় নাই--তাহা আজ 

হইয়াছে । আমাদের জন্ম সার্থক হইল-_ 

চক্ষু তৃপ্ত হইল--ভারতের প্রথম অভিনয় 

আমরা দেখিলাম। এই অভিনয় দেখিয়া 

ভীত হইলাম, না ন্ুখী হইলাম? এই দৃশ্ঠ 

' দেখিয়া ষে ভীত হইয়াছে-সে আজও 

জাতীয় উন্নতির হুক্ম ইতিহাসে অভিজ্ঞ হয় 
নাই। 

অনেকে টেলার সাহেব প্রভৃতর নজির 

দেখাইয়া বলিতেছেন, হাইকো্টের ক্ষমা করা 

উচিত ছিল। কেহ বলিতেছেন, এপ্রকার 
সরাসরি বিচারের ক্ষমতা হাইকোর্টের নাই। 

কেহু কেহ বলিতেছেন, এক অভিযোগের 

মকদ্দমায় অন্য প্রকার অভিযোগের শাস্তি 

দেওয়]! হইয়াছে! কেহ বলিতেছেন ৩। ৪ 

দিনের মধ্যে মকদ্দম। নিষ্পত্তি করিয়া! জজের 

ঘোরতর অবিচার করিয়াছেন । এই প্রকার 

কত জনে কত কথ। বলিতেছেন । আমর এ 

সকল কথ সঙ্গত কি অসঙ্গত, তাহার 

মীমাংসা করিব না। হ্ৃক্মদশী বিজ্ঞ পাঠক- 

গণ সে বিচার করিবেন ; আমরা বলি, স্মুরে- 

ন্রের কারাবাস নব্যভারতের একটা উজ্জ্বল 

ঘটন1। যদ্দি স্ুরেন্দ্রনাথের কারাবাস না 

হইত,যদি স্ুরেন্দ্রনাথ অভিযোগে ক্ষমা 

প্রার্থনা করিয়াই মলিন মুখে ফিরিতেন,-- 

তাহ। হইলে তাহার হৃদয়ের তেজ হ্রাস হইত, 

উৎসাহ কমিয়া বাইত;-_স্থরেন্ত্রনাথ ভারত- 

বর্ষে মৃত জীবন লাভ করিতেন । আর আম- 

দেরন্ঠায় সম্পাদকদিগের হাদয় কম্পিত 

হইতে থাকিত--ভয়ে ভয়ে এ পথ পরিত্যাগ 

করিয়। পলায়ন করিতাম +-_মৃত-জীবন যাপন 

কবিতে পল্লীগ্রামে গমন করিতাম। তাহা 

হইলে ভারতের ভয়ানক অনিষ্ট হইত,__ 

আর কাহারও পানে কেহ তাকাইত না। 

সেই জন্য আমর। বলি, স্ভায় হউক অগ্ঠায় 

হউক, ম্ছবিচার হউক অবিচার হউক, 
স্থরেন্দ্রনাথের কারাবাস ভারতের জীবনী- 
শক্তি আনয়ন করিয়াছে,-আজ ভারতের 
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হদয়ে প্যদয়ে, কঠে কঠে) হস্তে হস্তে 

মিলনের কারণ হইয়াছে। স্থরেন্ত্র বাবু 
পর্চাশৎ বৎসর বেঙ্গলি পত্রে উৎসাহের 

প্রবাহ ঢালিয়। দিয়! যাহা না করিতে পারি- 

তেন--পঞ্চশৎ বৎসর বক্তার দ্বার যাহ! 

করিতে না পারিতেন, হঠাৎ এই ঘটনায় 

তাহা বংসিদ্ধ হইয়াছে; এজনা ন্ছরেম্তর 

নাথের জীবনকে গৌরবান্বিত মনে করা 
উচিত। এই জ্ধন্ত আমরা এই ঘটনাটীকে 
ভারত ইতিহাসের একটা শুভ ঘটন] বলিয়। 

উল্লেখ করিতেছি । আশ1 করি স্ুরেন্দ্রনাথের 

পরমাজ্মীয় শ্দেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই 

একথা! বলিবেন। এই ঘটনাটীতে সুরেন্দ্র 
নাথ অমর হইলেন,_-আমাদের জীবন সার্থক 

হইল,-_ভারতের শিরায় শিরায় নুতন তরঙ্গ 

প্রবাহিত হইল-_ভারত শক্তির প্রথম পরীক্ষ। 

হইল । 

জজদিগের কথা আর আমর]! কি বলিব? 

তাহারা ত'হ'দেরই মহ। অনিষ্ট সাধন করি- 

লেন। ভারতকে পাশব শক্তির দ্বারা 

য/হার1 ভর বেখাইরা পদানত রাখিতে চান, 

ভাহার আপনাদের অনিষ্টই আপনার! 
সাধন করেন । কোন সভ্য দেশ পাশব 

শক্তির দ্বারা বশীভূত থাকিতে পারে না। 

বশীভূত রাখিবার প্রধান মন্ত্র ভাঁলবাসা__ 
সম্ভব, আন্বীয়তা.। এই মন্ত্রের শিষ্যদিগের 

অগ্রনী ব্রাইট সাহেবই ইংলগ্ডের পরম বন্ধু। 
জজদিগকে আমাদের শক্র মনে করি আর 

ন| করি--তাহাদিগকে তাহাদের শক্র মনে 

করি। তাহার] যদি ক্ষমা প্রদর্শন করিতেন, 

কিন্বা এখনও যদি গ্রেটস্ম্যানের পরামর্শে 
দণ্ড গ্রতিগ্রহণ করেন? তাহা! হইলে তাহারা 

নিজেদের উপকার করিলেন, নিজেদের 

মহত্বই অপ্রতিহছুত রাখলেন মনে করিব, 

নব্যভারত । ৫৬ 

আমাদের উপকার করিলেন) একথা মনে 

করিব না। তাহার যখন আপনাদের 

অনিষ্ট আপনার! করিয়াছেন, তখন তাহার! 
যে অন্যায় করিয়াছেন, একথা মূর্খরাও 

বলিবে। আইনতঃ অন্যায় করিয়াছেন কি 

না, তাহার বিচার অগোৌণে হইবে যি 
অন্যায় করিয়। থাকেন, তবে তাহাদের ন্যায় 

স্বদেশের অনিষ্টকারিদ্িগের নরকেও স্থান 

হইবে না। বিচারকগণ কোন্ আইন অন্গ- 

সারে বিচার করিলেন, তাহার উল্লেখ না 

করিয়] বড় ভাল করেন ন;ই। কিনব! গট্স্- 
টন সম্পাদক যে সকল যুক্তি প্রদর্শন 

করিয়! “তাহাদিগের অনধিকারের চর্চা” 

সাধারণের নিকট প্রতিপন্ন করিতেছেন, 

তাহার উত্তর প্রদান না করিয়াও ভাল 

কার্ধ্য করিতেছেন না। লোকের! তীঙহা- 
দিগের ব্যবহারে অশ্রদ্ধা করিবে, আশ্চর্য্য 

কি? আমাদের মধ্যে ষ্দি কেহ এ প্রকার 

করিত, তবে বালকবৃন্দ তাহাকে হাতে তালি 

দিরা উড়াইয়! দ্িত। হাইকোর্টের এই 

বিচ'রে যে লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস হইবে, সে 

বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। বিজ্ঞ 
জজেরা বলিগাছেন, "তাহাদের মান সহ্বম 

বজায় রাখা ও সাধারণকে ভীত করাই এই 

দগুবিধানের প্রধান উদ্দেম্ত। এই দও 

বিধানে হাইকোর্টের ক্ষমতা ও সন্মান অক্ষুণ্ন 

রহিল কিনা রহিল, ইতিহাস সে কথার 

বিচার করিবে; আমরা হাইকোর্টের এই 

প্রকার বিচারকে ইলবার্ট বিলের পরিণাম 
ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে পারি না। 
এই ঘটনায় ভারতের যে পরম উপকার 

সাধিভ হইবে, তাহা শ্বতঃসিপ্ধ। এই ঘটনায় 

আমরা ভীভ, কুঠিত, ব1 ছুঃধিত হই নাই। 
জাতীয় জীবন গঠনের এই প্রকৃত সময়ে 



কোন্ ব্যক্তি ভীত বা ছুঃথিত হইবেন? 

বদি মঙ্গল চাও, এই ঘটনা সম্মুখে রাখিয়া, 

ভারতরাসি, মনুষ্যত্ব লাভ করিতে যত্ুশীল 

হও, জাতীয় জীবন গঠনের জন্য রন্ধপরিকর 

হও | 

ুরেন্্রনাথের নাম এইবার ভারতবাসীর 

হাদয়ে গ্রথিত হুইল, স্রেন্্রনাথের জন্য 

এইবার দেশহিতৈষি-দলে আসন নিদ্দিই 

হইল । স্ুরেন্দ্রনাথের জন্য আজ ঘরে ঘরে 

লোক অশ্রপাত করিতেছে, এ স্রেন্্রন/ধের 

গক্ষে অল সৌভাগ্যের কথা নহে ৷ আমরাও 

ন্ুরেন্ত্রনাথের উপলক্ষে. জাতীয় জীবনী 

শক্তির পরিমাণ করিতে পারিয়া আহ্নাদে 

আঙ্গ ভাসিতেছি। ভাসিতেছি বটে-_কিস্ত 

মনে কিছু ক্ষোভ রহিল। প্রথমতঃ স্ত্রেন্দ্র- 

নাথ হাইকোর্টের নিকট ক্ষম1 চাহিয়াও ক্ষম। 

গাইলেন না। ক্ষমা প্রার্থনা করায় স্থুরেন্্র- 

নাথের মহত্ব ছিল কি না: তাহা আমরা 

বালিতে চাহি না, কিন্ত যর্দি জজের ক্ষম! 

করিতেন বে তাহাদের মহত্বের সীম! থাকিত 

না। ক্ষমার ন্যায় পৃথিবীতে আর মানবের 
উৎকৃষ্ট ভূষণ নাই। ক্ৃতপূর্ব্ব জজ রার্ণেস 
পিককৃ্ ফেলগুইক সাহেবকে ক্ষম1 করিলেন,কিস্ত 

গ্ৰার্থ ল্থরেন্্রনাথকে ক্ষমা করিলেন না 

ক্ষমা করিয় ন্ুরেন্দ্রকে ও তগুসঙ্গে ভারতকে 

নিস্তেজ করলেন না! দেশের প্রধানতম 

বিচারালয়ের এই ব্যবহারে আমরা হঃখিত 

হইয়াছি।. ভাঁরতবানী কগনও এই মন্শভেদী 

কথ। ভুলিতে পারিবে না। আর আমা- 
দের ক্ষোভ কি? ক্ষোভ এই,__বিচারের 

দিন আমাদিগকে স্ুরেন্্রনাথের মলিনমুখ 
€দথিভে হইল! আর ন্মুরেন্ত্রনাথ যখন 

ক্লারাবাসের দণ্ড প্রাপ্ত হইলেন, তখন 

দব্যভাবরত | (১ম খণ্ড, ১ম লংখাখ | 

বরফ জল ভিন্ন তিনি প্রক্কৃতিস্থ হইতে পারি 
লেন না। এ চিত্র আমাদের হাদয়ে শেল 

রূপ বিদ্ধ হইয়! রহিয়াছে । সুরেন্্রন'থ আজ 

দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন দেখিয়া সুখী 
হইয়াছেন বটে, কিন্তু বিচারের দিন সে ভাৰ 

ছিল না। ম্যাট্সিনি ও কম্থুথের জীবনী 

আমাদের হ্াদয়পটে অঙ্কিত, ত'হাদের 

কারাবাসের দণগ্জ্ঞা প্রাপ্ত হইবার সমরের 

প্রফুল্ল মুখ আমাদের হৃদয়ে ভাসিতেছে। 

এ জগতে ধন্ঠবীর তাহার! বর;ট্র এমেটের 

ন[নম করিব কি? আম[দের এই ছুঃথ রহিল, 

বরার্ট মেটের মুখে মৃত্যুদগুজ্ঞ। প্রাপ্তির 
মরে গে প্রঞ্কলতা দেখিয়াছিলাম, জ্ুরেন্দ্র- 

নাথের মুখে কারাৰাষের দগ্াজ্ঞ পাইবার 

মময়েও সে প্রফুল্পতা দেখিলাম না! এ 

নকল মহাত্মািগকে মৃত্যুভয় দেখাইয়াও 

অন্য দোবিদ্িগের নাম কেহ জানিতে পারে 
ন/ই-_স্থুরেন্্রনাথ এফিডেভিটে অন্য সহ- 

যোগীর ব্যবসার নাম পধ্যস্ত উল্লেখ করি: 

লেন! তাহার হ্থদ্দয়ে সেই মময়ে কি ভাব 

ছিল, অস্তরদশী' ভগবানই জানেন; এই 
ব্যবহারে আমর। তাহার হৃদয়ের প্রশস্ততা 

দেখিতে পাই নাই। এ ছুঃখের কথা আজ 

বলি কেন? বাঙ্গালী চরিত্র হৃদয়কে অস্থির 

করিয়া তুলিরাছে! দিল্লি-দরবার ও প্রতি, 
বাদকারী সম্পাদকগণের নিমন্ত্রণ রক্ষা)" 

হেষ্টি সাহেবের প্রতি লোকের বিরক্তি ও 

তাহার পরিখাম,-হাইকোর্টের এটণিগণের 
প্রতিজ্ঞ! ও তাহার শেষ ফল--এ 'দরিদ্র- 

দিগের হৃদয়ে ঘোরতর কালিমা লেপন 

করিয়]! রাখিয়াছে। সে কালিমার রেখা 

প্রক্ষালিত না হইতে হইতে আবার কালিমার 

রেখা পড়িল! বঙ্গদেশে কেছ হিতৈষী. নাম 
গ্রহণ না করে সেও ভাল, কিন্তু তবুও আমর! 
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এই প্রফার মন্ভিশুন্ত, চঞ্চল টা দেখিতে 

চাই না। 

আর একটা ক্ষোভ রহিল,--অধিকাঁর 

আছেকি নাই.তাহা না জানিয়াই ভারতবাশী 

স্থরেল্্রনাথকে ক্ষমা করিতে রাজদ্বারে আবে- 

দন করিলেন! স্মুরেন্্রনাথ ছুই মাস জেলে 
থাকিলেই একেবারে জীবন হারাইবেন, 

আমরা মনে করিনা; আর যদি জেলেই 

তাহার মৃত্যু হয়, ষে মৃতযুকেও আমরা মৃত্য 

মনে করিতে পারি নাযে একজনের মৃত্য 
শত জনের জীবন সঞ্চারের কারণ । এক- 

জনের মৃত্যাতে যখন শত লোকের জীবনী 

শক্তি সঞ্চার হয়, তখন সে মৃতুঃকে ভয় কর! 

নব্যভারত | 

কাপুরুষের কাধ্য ! এইজন্যি আমর] ন্ুরেন্দ্র | 
বাবুর জন্ত ক্ষম। প্রার্থনা করার আবশ্তকতা 
স্বীকার করি না। এই প্রকাঁৰ সরাসরি 

বিচার করিতে হাইকোর্টের অধিকার আছে 

কি না, এই বিষয়টা মীমাংসার জন্য তুমুল 

আন্দোলন উপস্থিত করা যুক্তিসঙ্গত হই- 
য়াছে। এই সময়ে আম।গখিগের মমবে 

চেয় যাহাতে হাইকোটের অধিকার সম্ব- 

শ্ধীর প্রশ্নের মীমাংসা হয়, তজ্জন্য বদ্ধ- 

পরিকর হওয়া উচিত। ন্ুুরেন্্রবাবুর জন্য 
ক্ষম! প্রার্থনা করায় কে'ন উপকার নাই-_ 
আজ উপকার পাইলেও কাল আবার চিৎ- 
কার করিতে হইবে । ক্ষম। প্রার্থনা করার কথ! 

ভুলিয় ভারতবাসী এই অধিকার সম্বন্ধীয় 

প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যত্তশীল হউন। 

ম্থরেন্ত্রবাবুর জন্য সহাম্ৃভুতি প্রকাশ 
করিবাব জন্য নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে 
সভা হইতেছে । এই সময়ে মাহারা কলি- 

কাতায় বাস করিতেছেন, তীহার! ভারত- 
বাসীর হৃদয়ের শক্তির কতকটা পরিচয় 

৪৫ 

পাইতেছেন। অনেক সাহেব মনে করিয়! 
থাকেন, ইলবার্ট বিলসম্বদ্ধে ইতিপূর্বে ঘোর- 
তর স্ান্দোলন উপস্থিত হুইয়। জাতীয় 

বিদ্বেভাবকে বগ্ধমূল করিরাছিল বলিয়াই 

ভারতবাসী ক্ষেপিয়া উঠিরাছে। খধাহার' 

এই প্রকার মনে করেন, তাহার ভারতবর্ষের 
বর্তমান সময়ের ভাব একটুও হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষের পূর্বের 

সময় আর এক্ষণ নাই,-শিক্ষায় ভারত 

পূর্বব বেশ পরিত্যাগ করিয়া নূতন বেশ ধারণ 

করিয়াছেন । ফাহারা বর্তমান সময়ের 

শিক্ষিত যুবকবৃন্দের হৃদয় অধ্যয়ন করিতে 

পারিয়াছেন, তাহারাই “জানেন, “জাতীয় 

উন্নতির” ঘে!রতর চিন্তার রেখা যুবকবৃনের 

মন্তিফকে বিলোড়িত করিতেছে £--“ভারত 

কি এক হইবে নী” --ভারতের প্রাণে প্রাণে 

কি মিল হইবে ন।? এই এক চিত্ত সকলের 

মনে জীজ্জবল্যবূপে প্রতিভাত হইতেছে। 

পূর্বের সময় থাকিলে আজ এক স্ুরেন্তর- 

ব।বুম কারাবাসে ভারতের লোক এত চিন্তা- 

খ্বিত হইত না। কে না জানেন, পূর্বে এক 

জনের ছুঃখে অন্য হৃদয় প্রফুল্ল হইত ? ভার- 

তের সে সময়. আর নাই। তাই ভারতে 

এত আন্দেলন--এত উৎ্সাহ,-- এত যত! 

স্থুরেন্্রবাবুর আন্দোলনে £্রেটসম্যান 

দম্পাদক ভারতের ষে উপকার করিতেছেন, 

তাহা ব্যক্ত না৷ করিয়া আমরা থাকিতে পারি 

না। তুলন| করিলে আর সকল আন্দোলন 
একদিকে, ছেট্স্ম্যানের লেখনী এক দিকে । 

ছ্রেট্স্ম্যান সম্পাদকের প্লখনী ধারণ এত- 

দিনে সার্থক হইল! পতিত দেশের জন্য, 

পতিত ব্যক্তির জন্য যার হৃদয় ক্রনান করে, . 

অসহায়ের ম্বত্ব রক্ষা করিবার জন্ যে যুদ্ধে 
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প্রবৃত্ত হয়, তাহার হৃদয়ের মহত্বের পরিমাণ 

কে করিতে পারে? স্থুরেন্ত্রবাবুর কারাবাসের' 
আজ্ঞা পাইবার দিন হইতে গ্রট্সম্যান সম্পা- 
দক প্রাণপণে স্ুুরেন্দ্রবাবুর হইয়া! কথা বলি- 
তেছেন। ধন্য সৎ্সাহস--ধন্য মহত্ব-ধন্য 

সন্বদয়তা! ইহাকেই বলে ইংরাজের উদ্রা- 

রতা। আইন সম্বন্ধীয় কথ! লইয়] ছ্টেটন্ম্যান 

ষে সকল কথা বলিয়াছেন,তাহার যৌক্তিকতা 
দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি। উপ- 
কার বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞত৷ প্রকাশ কর] বদি 

অন্যায় না হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক ভারত- 

বাসীর ্রেটস্ম্যানের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
কর। উচিত । অমর আজ হৃদয়ের সহিত 

ষ্রেটস্ম্যান সম্পাদক মহাশয়কে ভক্তি ও 

শ্রজ্ধার উপহার দিতেছি । আশ করি, তিনি 

ইংলিসম্যানের অনিষ্ট চেষ্টায় ভীত ন। হইয়া, 

সত্য পথ অবলম্বন করিয়। থাকিবেন। 

১২৯* সালের ওর] জ্যেষ্ঠ বঙ্গবানীর একটা 
মরণের দিন। এই দিনে আমরা বিডন- 

্রাটের নুতন রঙ্গভূমির গৃহে ও তৎ্নিকট- 
বস্তী অনাবৃত স্থানে যেচিত্র দেখিয়াছি,তাহা 

কখনও ভুলিতে পারিব না। ভারত সভার' 

যক্ষে এই দিন টাউনহলে স্থরেন্দ্রবাবুর মক- 

দ্দম] সম্বন্ধে একটা বৃহৎ সভা হইবার কথা 
ছিল, কিন্তু কোন অপরিহার্য্য কারণে এই 

সভা টাউনহল গৃহে না হইয়া বিডনষ্ীটে 

হয়। সভার প্রায় বিশপচিশ সহশ্ 

লোঁক উপস্থিত ছিল। বাঙ্গালীর ছুঃখে 
বাঙ্গালীর হৃদয় ব্যথিত হয়, বাঙ্গালীর কষ্টে 

বাঙ্গালীর হৃদয়ে আগ্রাত লাগে, ইহার দৃষ্টান্ত 

আমর] এবার. প্রত্যক্ষ করিলাম । সরাসরি 

মতে এই প্রকার মকদ্দমার বিচার করিতে 

হাইকোর্টের, অধিকার আছে কি নাই, এই 

নব্যভারত | 
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সন্বদ্ধে আন্দোলন করার অভিপ্রাঞ্ঠে এই 

সভার অধিবেশন হয় । কোন সভা! উপলক্ষে 

ইতিপূর্ব্বে কখনও আমারা! এতলোকের সমা- 
বেশ দেখি নাই। এই মভার উদ্দেস্ত 

সাধনার্থ ৮ই জ্যৈষ্ঠ বাবু লালমোহন ঘোষ 
বিলাত যাত্রা! করিয়াছেন । সভার কার্য 

কারিতা দেখিয়া আমারা অত্যন্ত সম্ত 

হইয়।ছি। কিন্ত সভার সহিত কৃষ্তদাস পাল 
মহাশয়ের দলবলের কেন প্রকার যোগ 

নাই বলির! আমর] অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়াছি।, 

কৃষ্ণদাসকীঁবু এবার খুব “পেটি,য়টের” ন্যায় 

কার্ধা ক্করিলেন! তাহার কোন বন্ধু 

বলিয়াছেম-_-বাঙ্গালিদিগের সহিত এই 

সকল আন্দোলনে যোগ দিলে সাহেব 

দ্িগের নিকট ত'হার সম্মান ও প্রতিপত্তি 

থাকে না 1” একথ। যদি সত্য হয় তবে কোন্ 

বাঙ্গ'লী তাহার এই প্রকার ব্যবহারে ব্যথিত 

না হইবেন $ বঙ্গদেশের অঙ্ত্রে প্রতিপালিত 

হইয়া যে সাহেবের মুখ চাছিয় চলিতে পারে? 

তাহাকে কৃষ্দাস না বলিয়া শ্বেতদাস বলিয়া! 

ডাকিলে যুক্তিসঙ্গত হয়। 
(উর াটে 

ন্বরেন্্রনাথের কারাঁবাসে উদ্দারচেতা,সহ্হ- 

দয় রিপনের হৃদয় ষে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছে» 

সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। লোকে 

যেযাহাই বলুক না কেন, রিপন নির্জন 

কুটারে বসিয়। বুৰিতেছেন, ইলবার্ট বিলই 

এই ঘটনা'র মূল প্রবর্তক । ইলবার্ট বিলের 

আন্দোলন ন। হইলে ইংলিস্ম্য।ন সম্পাদক 

কখনই স্ুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে লিখিয় হাই- 

কোর্টের বিচারপতিবিগকে প্রনুদ্ধ করিতে 

সক্ষম হইত না-প্সার হাইকোর্টের জজের 

্রস্তব্যস্ত হইয়া কখনই এই প্রকার অদুর- 

দরশখুর গ্ঘায় কার্ধ্য করিত না। অনেকে 
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নরিদ্* সাহেবকে গালাগালী করিতেছেন ॥ পিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন আর 

ভাহারা যদি জানিতেন যে, এই ঘটনাটী ধঁ ভারতবর্ষের উদাসীন থাকিলে চলিবে না। 
বাঙালি-বিঘ্বেধী সাহেবদিগের উত্তে্সিত 

হাদয়ের একটী সামান্ত কার্ধ্য মাত্র, তাহা 

হইলে ভাহার কেবল নরিস্কে কখনই 

গালাগালী করিতেন না। এই সনস্ত ব্যাপা- 

রের গুঢ় তত্ব রিপন বাহাছুরের নিকট 

কিছুই অপকাশিত. নাই। তিনি সাহ্েব- 

দিগের চক্ষের শৃূলসম হইয়াছেন ? ইহাও 

বুঝিতে আর তাহা'র বাকী নাই;-_তিনি 

অল্লান চিত্তে সকল প্রকার তিরস্কার ও 

গালাগাঁলী মস্তক পাতিয়া লইতেছেন। 

তাহার হৃদয়ে এই সময়ে কি প্রকার 

আন্দোলন উপস্চিত হইতেছে, তাহ! অত্তর- 

দশী ঈশ্বরই জানে; কিন্ত যাহাঁদের মঙ্গ- 

লের জন্য ছিনি দিবানিশি তিস্তা করিয়া 

স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছেন, তাহাদিগের প্রতি 

এই প্রকার অন্যায় ব্যবহারে তাহার হৃদয় 

যে বাথিত হইয়াছে, এবিষয়ে আমাদের 

বিন্দুমাত্রও সনোহ নাই। বর্তমান সময়ে 

ভারতবাসিদিগের উপর একটী গুরুতর 
কর্তব্য ভার নাস্ত হুইঘাছে। গ্লাডোষ্টোন 

সাহেবের কথায় যদিও আমরা আশ্বাস প1ই- 

যাছি,_র্রিপনকে কর্মচাত করা হইবে না, 

কিন্তু কেবল তাহ!তে রিপনের মান সম্ভ্রম 

থকে না। ইংরাজ সম্প্রদায় ম.নী গুকারে 

গ্াতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছে-_রিপন 

অন্থুপযুক্ত শাসনকর্তা | এই সময়ে ভারতবাসী 

যদি সিপন সন্ঘদ্ধে উদাসীন থাকেন, তবে 

আমর! মনে করিব, ভারত আজও রিপনের 

মহত্ব বুঝিতে পারে নাই। ভারত যে রিপ- 

নের শাসনে সস্তপ্, একথা্জপ্রকাশ করিবার 
উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে । রিপন 
সম্বন্ধে যখন “কমন্স হাউসে" প্রশ্ন উত্থা- 

মান্দ্র'জের গ্তায় গ্রামে ২ নগরে ২ সভা করিয়! 

রিপনের রাঁজত্বকে দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতে 

প্রার্থনা! করা উচিত। ইংলগুকে বুঝাইতে 

হইবে যে, বিশ সনম ইংরাজ রিপনের 

বিরোধী হইলেও বিশ কে'টী ভারত নস্তান 
রিপনের পক্ষপাতী । ভারত যদি ইহা না 

করেন, তবে বুবিব ভারত জঅকুতজ্ঞ, রিপ- 

নও অবশেষে শানমুখে শ্বীকার করিবেন-- 

অক্ুতজ্ঞ ভারত এক্ষণও উন্নত-শাসনের 

উপযুক্ত হয় নাই; বুখিবেন,_ ভারতের 
জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, মকলই ভশ্মে 

ভ-নিক্ষেপ হইয়াছে । 

ফৌন্জদারিকার্ধযবিধি-আইন সংশোধনের 
বিল লইয়! অতি অল্প মময়ের মধ্যে ভারতবর্ষে 

কত আন্দোলন হইয়া গেল। ভারতবর্ষে 

ইংলিস ম্যান সম্পাদকংব্রাম্মন,কেস্থইক বংশ, 
নীল-কর, চা-করদিগের পালা শেষ হইতে 

ন1 হইতে বিলাতে ট্িফেন, সিটনকার , লুইস 

জা'কনন প্রভৃতি আসরে নামি কত 

বিদ্যাই প্রকাশ কঠিলেন ! আর্থার হবহাউস, 

ফিয়ার ও মার্কবি সাহেব ইহার্দিগের লেখ- 

নীকে পরাস্ত করিতে না করিতে লর্ড লিটন, 

ক্রানক্রক, সালেসবরী প্রভৃতি মহোদয়গণ 

বিলের বিফ্ন্ধে লঙ-সভার় মত প্রকাশ 

করিতে আরম্ভ করিলেন । কিন্তু লর্ড নর্থত্রক, 

কিদ্বারলি, লর্ড চানসলার প্রভৃতি যখন 
বিলের প্রতিবাদকারিদ্দিগকে পরান্ত করি- 

লন, তখন ভারতের ইংরাজ মহিলারা ক্ষে- 

পিয়া উঠিলেন। টাইমস্ পত্রের কলিকাতাস্থ 
বংবাদদাতার মিথ্যা সংবাদ যখন ধরা 

পড়িল, তখন ইংলিসম্যান সম্পাদক 
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হইলেন_চতুর্দিক অন্ধকারময় দেখিতে 

লাগিলেন । ভারতে একদিকে শিৰপ্রসাদের 

প্রতিমূর্তি ভণ্মীভূত হইতে লাগিল, অন্য 

দিকে ইংরাজ মহল মাতিয়া উঠিল) 

মেমের! আবেদন করিল, হাইকোর্টের সাহেব 

জজের! সঙ্গে সঙ্গে বিলের বিরুদ্ধে অভি- 

মত গ্রকাশ- করিলেন, আর ইংলিসম্যান 

সম্পাদক সংজ্ঞাহীনের ন্যায় যাহা তাহা 

বলিয়। ভারতবাসিনিগকে ও তথ্সঙ্গে রিপ- 

নকে গালাগালী দিতে লাগিল। পবিত্র 

ভারতে ফিরিঙ্গী-সাহেব ছারা পবিত্র রিপ- 

নের প্রতিমুর্তিও ভশ্মীভূত হইল! এই সকল 

আন্দোলনের পরিণাম কি হইল ? স্থরেন্দ্রনাথ 

কারাবাসে গেলেন! আর রিপনের মুখ 

মলিন হইল 1! আর পরিণামে কি হইবে? 

ভবিষ্যৎ উত্তর করিবে । 

আমরা মনে করিয়াছিলাম, বদেশেই 

সর্বাগ্রে খায়ত্ব-শাসন প্রচলিত হইবে ; বিস্ত 
এতদিনে আমাদিগের সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে। 

মান্্জে সে ধিন স্বায়ত-শাসনের বার্ধিক 

উৎসব ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল) 
দিল্লি, মূলতানে স্বায়ত্ত-শাসনপ্রণা'লী প্রবর্তিত 

হইল, আসামে প্রচলিত হইল, উত্তণ পশ্চিম 

অঞ্চলে প্রচলিত হইবার আয়োজন হুইল; 

কিন্ত বঙ্গদেশ বেমন ছিলেন তেষনি রহিলেন! 

বঙ্গের শাসনকর্তা যে নিদ্রায় সেই নিদ্রায় 

রছিলেন? টমসনের ব্যবহারে আমর] দিন 

দিন মর্দাহত হইতেছি । 

পাঠকগণ শুনিয়া সন্ত হইবেন, বন্ধ অর্থ 
বায়ে কলিকাতায় সেণ্টাল বোর্ড সংস্থা- 

পনের যে প্রস্তাব উঠিয়াছিল, ভারত-ছ্ট 
সেক্রেটারী তাহা নামঞ্চুর করিয়াছেন । 

'নব্যভারত। (১ম খণ্ড, ১ম সংখা 

ছোটলাট টমসন সাহেব ধর্মের আচ্ছ- 
দনে আবৃত হইয়া! যখন কার্ধযক্ষেত্রে অব. 

তীর্ণ হন, তখন আমর তাহার নিকট 

কত আঁশ। করিয়াছিলাম। কিস্তি তিনি 

অল্পকালের মধ্যে সকল আশার মূল উৎ- 

পাটন করিয়াছেন। বে কয়েকটা কার্য্যের 
দ্বারা তাহাকে আমর! চিনিতে পারিয়াছি, 

দুঃখের সহিত নির্নে তাহার উল্লেখ করিলাম । 
১। ভারতবর্ষের অন্যন্য স্থানে স্বামত্ত, 

শাসন প্রচলিত হইল, কিন্তু তিনি আজও 

বাঙ্গালায় উহা প্রচলন করিতে প্রস্তত হুই- 

লেন না। | | 

২। দেশে সাম্য স্থাপনের উদ্দেশে ষে 

ইলবার্ট বিল প্রণীত হইরাছে, তিনি সেই 
বিলের বিরুদ্ধে মত গিয়াছেন | 

৩। পাটনার পুলিস স্পারিপ্টেণ্ডেপ্ট 
কর্তৃক যে হত্যাকাও্ড হয়, তাহাতে সাধারণের 

ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি পুলিনের পক্ষ অবলম্বন 
করিয়া হত্যা কাণ্ডের স্মবিচার হইতে 

দেন নাই। 
৪। দশর্ডিিলিং এবং কার্শিগাঙ্ষের সাহেব- 

দিগের সুবিধার প্বন্য কুলি আইন প্রণয়ন 
কছেন। (আহ্ন।দের বিষয় উপরিগ্তন কর্শ- 
চ।রিগণ এ আইন নামঞ্জুর করিয়াছেন । ) 

৫। বারম্বার অন্তর রূপে বিহারীলাল 
গুপ্তের অধিকার উপেক্ষা করিয়া প্রধান 

ম।জিষ্্রেটি পদে ন!হেব নিযুক্ত করিয়/ছেন। 
৬। আবকারী বিভাগের আয় বুদ্ধির 

জন্য সাধারণের সুপেয় খেজুর রসে টেক্স 

ধার্য করেন। 
৭| ইডেন সাহেব সেরেস্তার অধঠস্তন কশ্ম- 

চারিগণের বেতন বৃদ্ধির সম্বন্ধে যে অনুরোধ 
করেন, টমসন তহবিলে টাকা নাই বলিয়। 
সে অনুরোধে উপেক্ষা করেন, এদিকে আহি- 
ফেন বিভাগের সব ভেপুটাদের বেতন: বৃদ্ধির 
জন্য এক লক্ষ ৪প্জুহুম টাক1 খরচ করিলেন ! 

৮*। বিগত বর্থসর মহ। অনিষ্টকারী আব- 

কাগী বিভাগের আর বৃদ্ধি হইয়াছে, ঞ 

আহ্লাদ তাহার ছদয়ে আর ধরে নাই !! 



ব্যোম তত্ব । 

-হহ 

এ দেশের পুরাতন দর্শনশাঞ্্র পাঠে, 

জান] যায় ষে, প্রাচীন পদার্থচিত্তক খধিরা 

এক সময়ে ছায়া, অন্ধকার: প্রত্তিবিদ্ব ও 

ব্যোমতত্ধ লইয়া মহ! আন্দোলদ করিয়া- 

ছিলেন। নৈয়ায়িক সম্রদায়ের আচার্য্ের। 

প্রথমে ছায়! বা জন্ধকাঁরকে অবস্ত বলিয়া 

উড়াইয়। দিয়াছিলেন ; পশ্চাঁৎ মীমাংসক 

সপ্প্রদায়ের পণ্ডিতেরা উহাকে অতি মহন্ত 

ঘালয়। মান্য করিয়াছিলেন । মৈয়ায়িক- 

দিগের বুদ্ধিতে তদ্দয়ের বন্যতা প্রতিভাত 

হয় নাই, কিন্ত মীমাংসকদিগের বুদ্ধিতে 

উহা দশম বস্তরূপে স্ফরিত হইয়াছিল । 

“রূপব্থাছ ক্রিয়াবত্বা€ ভ্রব্ন্ত দশমং ভম£।” 

উহার বলেন যে, ছায়া ও অন্ধকারে এক 

গ্রকার রূপ আাছে। রূপ আছে বলিয়াই 

উহ চক্ষুগ্রণহ্য। ছায়াতে এক প্রকার 

ক্লিয়াশক্তি আছে | ক্রিয়াশক্তি আছে 

বলিয়াই ছায়ার আকুঞ্চন ও প্রসারণ প্রভৃতি 

সংসিদ্ধ হয়। যাহার ক্রিয়াশক্তি আছে সে 
কেন অবস্ত বা মিথ্টীপদার্থ হইবে? তম£ 

ঘ] অন্ধকারে যখন ক্রিয়াশক্তি আছে তখন 
মে অবশহি ই্রব্য--পদার্থ-তোমাদের 

বিনি্গাত নব ট্রবাঁ হইতে অভিরিক্ত-_দশম 

ব্য । তমঃ যদি উবয হয় তষে ছায়াও ব্য; 
ছায়! যদি বস্ত্র রেট পরতিবিদ্ও বস্ত 
তিনটার কোনটাই অবস্ত নিঃস্বরূপ,বা মিথ্যা- 

পদার্থ নহে) সকল গুলিই বস্তসৎ্চ। 

ছায়। ও প্রতিবিশ্ব প্রায় এক জাতীয় 

পদার্থ । যিদ্বের তারতমা অনুসারেই গ্রতি- 

বিশ্বের তরতম খটনা হইয়! থাকে। নেই 
তরতমন ভাবাপন্ন প্রতিবিন্বের মধ্যে কতক 

গুলির নাম ছায়া এবং কতকগুলির নার্ণ 

গ্রতিবিশ্ব । 

প্রতিবিশ্ব ও ছায়। যে নিঃশ্বরূপ বা মিথা। 

পদার্থ মহ, এবং উহ! যে ক্রিয়ার যোগ, 

তাঁহ। বহু সহস্র বৎসর পূর্বে জনৈক আর্য্যের 

হ্বদয়ে উদিত হইয়াছিল । পরন্ত তিনি তাহা 

অন্ুভবারূট করাইতে. পারেন নাই বা চে) 

করেন নাই! ছায়] বা! গ্রতিবিশ্ব যে, কারে) 

লাগে, ফটোগ্রাফ. স্থষ্টির পুর্ব্বে তাহা! কে 
বিশ্বাস করিয়াছিল ? ফেবল পৌরাণিক গঞ্স- 
কথায় শুন। ধায় যে; ছায়ার বিধৃত হওয়ার 

শক্তি আছে এবং দার্শনিকদ্দিগের কন্দু্ায় 

দেখা ধায় যে, প্রতিবিশ্বের আধেয় হওয়ার' 

যোগ্যতা আছে। স্ুুরস] দাপিমী ছায়। 
ধরিত ॥ নেত্রের কৃ্ণসারে যস্তর প্রাতিবিশ্ব 

আবদ্ধ হয়। ফটোগ্রাফের স্টৃষ্টি হওয়ায় এ 

সকল পুরাতন কথাকে আর অলীক বলিতে 
পারা বায় নাঁ। এষং ছায়া ও প্রতিবিশ্বকে 

অবস্ত, নিঃম্বরূপ বা মিথ্যা বলা বায় না। 

উহার সম্পূর্ণ মিথ্যা পদার্থ হইলে কখনই 

ফটোগ্রাফের সৃষ্টি হইত না। ফটোগ্রাফ 
আবিষ্কারের পুর্বে মেমন ছায়ার বস্তত্থে বিশ্বাস 

ছিল মা-তেমনি ইলিক্টিনিটা অর্থাৎ 
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বৈছাতিক শক্তির আবিষ্কারের পূর্বেও উবার 
অন্তিত্ব কেহ জানিত না। যত দিন না 

যাহার স্ুলকার্য্য প্রত্যক্ষ হয়, তত দিন কেহ 

ভাহাঁকে বিশ্বাস করিতে চাহে না, ইহা মন্ু- 

য্যের শ্বত£সিদ্ধ স্বভাব । পূর্ব্বে যেমন লোকের 

ছায়ার বন্তত্ব পক্ষে সংশয় ছিল, তেমনি ব্যোম 

বা! আকাশের বস্ত্ব পক্ষেও সংশয় ছিল; 

-ছিল নহে,সে সংশয় অদ্যাপি চলিয়| আসি- 

তেছে।জনেকেই বলিয়া! থাকেন যে,ঃবোম বা 

আীকাশ কোন বস্ত নহে । “আবরণাভ!বোহি 

আকাশঃ 1” আবরণ না থাকাই আকাশ । 

স্থতরাং আকাশ একটা সংজ্ঞা মাত্র; আকাশ 

একটা অভাবের ন্যায় বাখ-পুষ্পের নায় 

নিরাত্মক, তুচ্ছ বা মিথ্যাপদার্থ। সেই জন্যই 

উহাকে শূন্য বলে। পরস্ত যোগিপুরুষের! 
বলেন যে, আকাশ বা ব্যোম মিথা| বা নি- 

রাত্মক নহে, উহা! এক অদ্ভুত মহন, পদার্থ 

উহাতে এক অসীম অনস্ত শক্তি সন্নিকুদ্ধ 

আছে। 

আকাশ যে নিরাম্মক মিথা। পদার্থ নে, 

একথা এখন কে বিশ্বাস করিতে পারে ? 

বৈছ্াতিক শক্তির ন্যায়, ছায়ার ক্রিয়াশক্কির 

ন্যী যত দিন না আমর! আকাশের কে'ন 
স্থুলধর্ম প্রত্যক্ষ করিব বা অনুভব করিতে 

পারিব, তত দিন আমর। ব্যোমকে নিরাত্মক 

বা মিথ্য। পদ্দার্থ বলিতে ক্ষান্ত থাকিব না। 

কিন্ত আমাদের অভ্ততঃ একবারও মনে করা 

উচিত যে, আমরা ফটোগ্রাফ আবিষ্কারের 

পুর্বে ছায়াকে যেরূপ ভাবিভাম, বৈদ্যুতিক 

শক্তি জানিবার পূর্বে তাহাকে যেরূপ মনে 
করিতাম, সম্প্রতি ব্যোম ব আকাশকে 

আমরা ঠিক সেইন্ধপ মনে করিতেছি কি ন|। 

বিপুল চিন্তাশীল প্রাচীন আর্ধ্যখ্বিদিগের বাক্য 
আয়র| বুঝিতে পারিতেছি কি না। পূর্ব- 

নব্যভারত | (১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা । 

কালের চিত্তাশীল খধষির৷ বলিয়। নিয়াছেন 

যে, আকাশই সর্ব[দিম, জগতের মূলকারণ, 

স্্টিশক্রির বীজ স্বরূপ । আকাশ হইতেই 
বায় প্রভৃতি ভূত নিচয় জন্ম গ্রহণ ক:রয়!ছে। 

স্্টবস্ত আকাশেই জন্মে, অ:ক!শেই স্থিতি 

করে, আকাশেই লীন হয়। আকাশ এক 

মহ!ন্ শক্তির রাশিত্বরূপ। 

আমাদের পুরাতন কৃষ্ঃ-দ্বেপায়ন বলেন, 

“শক গুণম!কাশম্।” আকাশ বায়ুর ও শব্দের 

সমবায়ী কারণ । বাঠুও আকাশ হইতে 

জশ্বিয়াছিল, শবও আকাশে জন্মিয়াছিল, 

অতএব শব্খ গুণটী আকাশের অসাধারণ ধর্ম, 

বায়ু প্রভৃতি পরভবিক ভূতেও শব্বগুণ আছে 

বটে, কিন্তু তাহা উহ্থারা আকাশের নিকটেই 

লাভ করিয়াছে । অতএব আকাশকে অন্ধুঃ 

ভবারঢ় করিতে হইলে বায়ু ও শব্দের প্রকৃতি 
অর্থ আদ্যাবস্থাই আকাশ, এইরূপ ধ্যান 

করিতে হইবে। বৃক্ষের প্রকৃতি বা আদ্যা- 

বস্থ। যেমন বাজ; সেইরূপ শব্দের বা বায়ুর 

আ'দ্যঃবস্থা বাঁ বীজ আকাশ। বীজ ন। 

থাকিলে যেমন প্ররেহ হয় না, সেইরূপ 

আকাশ ন1 থাকিলেও শব্দ হয় না। এই ত 

গেল কুঞ্চ-দ্বৈপায়নের মত। এ বিষয়ে শ্বেত- 

দ্বৈপায়নের! কি বলেন, ভাহাও বলিতেছি। 

আধুনিক শ্বেত-দ্বৈপায়নেরা বলেন ষে, 

(কেবল শ্বেতদ্ৈপায়নেরা নহে, ্ষীহার। 

ধাহ|রা আকাশের বস্তত্ব শ্বীকার করেন না, 

তীঙ্কার। সকলেই ) আকাশ কোন বস্ত নহে; 

উহা! কেবল নংজ্ঞামাত্র। স্মৃতর।ং. উহার 

কোন গুণ বা ক্ষমতা নাই। তোমরা! যে 

শব্ধ গুণের কথ্র্রলিলে তাহা বাহুর গুণ । 

বায়ু হইতেই শব্দ উৎপন্ন হয়। বাসুই কঠিন 

বস্তদ্ধয়ের দ্বার অভিহত হুইয়। শব উত্পাদন 

করে। শব্দ বেবাণ্ু হইতেই জম্মে, আকাশ 
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হইতে জন্মে না,তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। 

যথা_উপায়ক্রমে কোন শ্1ন হইতে বায়ুকে 

নিক্ষাশিত কর । করিয়! সেই বাযুশুন্ স্থানে 

ছুই কঠিন বস্ত লইয়। পরস্পর দ্বার। পরস্পরে 
অভিঘ।ত কর। দেখিতে পাইবে যে, তথায় 

আর কেন শব ই উৎপন্ন হইতেছে না । এত- 

দ্রপ বিশেষ-পরীক্ষার ছার! স্থির হইয়াছে যে, 

শব বায়ুর গুণ; আকাশের গুণ নহে। শব 

আক!শের গুণ হইলে অনস্তই তথায় শব্দ 

হইত । তথায় যখন শব্ধ হয় না, তখন আর 

শব্বকে আকাশের গুণ বলিয়। বিবেচন] 

করিতে পার না। | 

শ্বেতদ্ৈপায়নদিগের এ যুক্তি বড় মন্দ 

মনে'রম নহে। কিন্ত কৃষ্-দ্েপায়নের যুক্তির 

নিকট ইহা অকিঞ্িণৎকর। যথা--আকাশ বা 
ব্যেম ব্যতীত শব্দ উৎপন্ন হইতে পারে না। 

যদি আকাশকে ছাড়িয়া শব্দ উৎপাদন 

করিতে পািতে, বায়ু নিঃস্থত করণের ন্যায় 

যদি উহাকে বুজাইয়া ফেলিয়া শব্ধ জন্ম ইতে 

পারিতে, তাহা হইলে তুমি শবকে আকাশের 
গুণ না বলিয়া বাুর গুণ বলিতে পারিতে । 

পরস্ত যখন তাহা! পার ন।, তখন ভুমি কিসে 
জানিলে যে শব্ব আকাশের গুণ নহে? 

আকাশকে ছাড়িয়া! শব্ধ করা দুরে থাকুক, 
শন্দজনক বস্তদ্ধয়ের অভিঘ[ত সিদ্ধিও করিতে 

পারিবে না। যদি তুষি সত্য সত্যই “বায়ু 

শৃন্যস্থলে শব্দ হয় না”? এপ প্রত্যক্ষ করিয়] 
থাক, তবে তোমার তদ্বিষয়ে বুঝিবার ক্রটী 
আছে। সেস্ছলে তোমার ইহাই বুঝা উচিত 
যে, সবাত স্থলে যেমন শব্ব হয়,নির্বাত স্থলেও 

ঠিক সেইরূপ শব হইয়াছে? পরস্ত শব্ববহন- 

কারী বায়ুর অভাবে তাহ! তোমা'র কর্ণকুহরে 
প্রবিষ্ট না হওয়ায় শ্রাবণ-প্রত্যক্ষ হয় জ্াই। 
কেননা, আঘাত দ্ব:র1! আকাশে বেশব্ষ জম্মে 

নবাভারত ॥ ১ 

স্তকাহা বাসর ঘর! বাহিত হইয়াই শ্রবণেক্দ্িয়ে 
নীত হয়। সেই নির্ববাত স্থলের শব্দ বামুর 
অভাবে তোমার শ্রবণেক্দ্িয়ে উপনীত হয়, 

নাই; ্ুৃতর।ং ভূমি তাহা শুনিতে পাও নাই ।.: 
অপিচ, বস্তদ্ধয় ও অভিঘাত শবের, 

কিরূপ কারণ, তাহাও দেখা আবশ্তক ।' 

যুক্তির ঘর। নির্ণয় হয় যে, বস্তদ্ধয় ও অভি- 
ঘাত তাহ!র নিমিত্ত কারণ ম|ত্র; সমৰায়ী বা; 

অসমবায়ী কারন নহে । কেননা, সমবায়ী, 

ও অদমবায়ী কারণের স্বভাব এই যে, উহার, 

নই হইলে তৎ্সনবেত কার্ধ্যও ন& হয়। 
ঘটের সমবাযী কারণ মৃত্তিকা, আর তাহার, 

অসমবায়ী কারণ কপাল কপালিকার সংযোগ ।' 

এঁ দুই কারণের অভাব হইলেই তজ্জত 

ঘটের অভাব হয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্ত 

বন্থদ্বয় ও তদভিঘাত চলিয়া গেলেও তছ্ৎ্পন্ন 

শব্দ চলিয় যাঁয় না। স্ুুতর[ং তাহার! শব্দের 

নিমিত্ত কারণ ; এব* আকাশই তাহার সম- 

বায়ী কারণ। শব যে আকাশ-সমনুবত হই- 
যাই জন্ম লাভ করে, তৎপক্ষে সংশয় না 

কর[ই উচিত। 

কুষ্ণ-দ্বেপায়নের তৃতীয় যুক্তি এই বে, 

নিঃন্বরূপ পদার্থের প্রতিবিম্ব হয় না। যে 

নিজে বিশ্ব নহে-_-যে নিজে অবস্ত--নিরাম্মক 

বা মিথ্যা, তাহার আবার প্রতিবিশ্ব কি? 

সাবয়ব হউক আর নিরবয়ব হউক» সৎ" 

পদার্থ বা বস্তনৎ হইলেই তাহার প্রাতিবিম্ব 

থাকে। যে যেমন, তাহার তেমনিই প্রতি- 
বিশ্ব। আকাশের যখন প্রতিবিশ্বা আছে, 

তখন সে অবশ্ঠই সঘস্ত। গভীর জল-জলা- 

শয়ে আকাশের সহিত চন্ত্রবিশ্বের প্রতিবিদ্ব 

অন্থতব করা যাইতে পারে। চন্ত্রপ্রতিবিশ্ব 

ষে জলোপরি ভামমান ন দেখাইয়। অস্ত- 

স্তলে নিমগের স্ভায় দেখায়, তাহার কারণ 



৯ 

আর কিছু না, আক্ষাশের প্রতিবিস্ব পড়ে 

বপিয়াই ওরপ দেখায় । * উপরে যে আকাশ 
, বা) ছুরত্দধ আছে, তাহারই প্রতিবিশ্ব 'অগ্রে 
পড়ে, পশ্চা তঘস্তে চন্ত্রপ্রতিবিষ্ব সংলগ্ন 
দেখাস্ব॥। এ সকল তত্ব আলোচন। ফরিয়] 

কোন্ মূড় না আকাশকে রম্ত বলাবে ? 
চতুর্ব যুক্তি এই বে, আক্ষাশ নিরাত্মক বা 

'অবস্ত হইলে তহ্ঘপন্ন রাস্তুও নিরাস্্ক হইত। 

কেননা» যে যাহা হইতে জন্মে সে তাহার ধর্স 
প্রাপ্ত হয়, ইহাই নিয়ম । 

পঞ্চম যুক্তি এই যে, যে জন্মে সে বস্ত। 

দমবন্ধ পদার্থের 'আবার জন্ম মরণ কি? 

আকাশ যে উৎপন্ন পদার্থ তাহা বেদে উল্ভ 

আছে। “ভশ্মাঘথা এতনম্মাদাত্মললা আকাশ: 

সস্ভৃতঃ। আকাশাগ বাযুঃ। রায়োরছি?। 

অগ্নেরাপঃ । অন্ত্যঃ পৃথিরী ।+ সেই পরমাত্মা 

রূপ্ট পরব্রক্ম হইতে আকাশ জন্ষিয়াছে। 
'আকাশ হইতে বারু জন্ম লাভ করিয়াছে। 

বাঘ হইতে অগ্নি বা উদ্মতার জন্ম হয়। তনয় 
হইতে জলের স্যতি হয । জলের পরিণামে 

স্বত্িকার (মল!) জন্ম হয়। ক্ষেবল বেদ নহে, 

বেদের গ্ঠায় ্ীতিয়ান্দিগের পরম মান্ত রাই- 

বল শ্রন্থেও ইহা উচ্দপন্ন রস্ত রলিয় নির্ণীত 
হইয়াছে। অতএব আকাশ যখন উঙপন্ন 

দ্রব্য, তগ্গন উহ বস্ত ৰা সাত্মক পদার্থ । 

বৈছ্যুতিক শক্তি প্রভৃতি যেমন পূর্বে লোকের 

অজ্ঞাত ছিল, তেমনি এই আকাশ রা ক্ল্যোম 

নামক মহান্ শক্তিটী এক্ষণে লৌকিক জ্ঞানেক 
অগোচর আছে। 

পুর্ববক!লের যোগিগণ এই আকাশের 

আরও কয়েকটা গুণের কথ! বলিয়াছেন । যথ। 

“্যর্রবভোগতিরবুহো-বিইভশ্চেতি চ ত্রয়ঃ | 
লাক [শধন্্বী র্যাখ্যাত। পূর্বধন্মবিলক্ষণাঃ |” 

মধ্যন্ভারত | (৯ম খণ্ড, য় সংখ্যা । 

আকাশের গতি (অর্থাৎ প্রাপ্তি) নাই এরূপ 

কাজ দেশ পাত্র কিছুই নাই। আক্ষাশের 

শক্তি, সকলশক্তির মূলে, সকলদ্রবোর গাত্রে 
€লগ্র আছে। এম কোন বস্ত নাই, যাহা 

'আকাশশ্তে অন্ুহ্যত মছে। আতম্মায় আত্মায় 

'ষে সংযোগ আছে, তাহাও আকাশশক্তির 

প্রভা । যদি বল, ম্াস্মার আত্মায় সম্বন্ধ 

আছে, ইহা! তোমায় কে বলিল ? তাহাতে 

আমরা রলিব,একথা আমাদিগকে মহর্ষি কৃ 

দ্ৈপায়ন বলিয়াছেন । কৃষ্ণদৈপায়ন বলেন, 

আকাশ সর্বব্যাপক পূর্ণ পদার্থ; আত্মা 

সর্ধবা।পক পুর্ণ পদার্থ। আকাশও সর্ব 

মুর্ত্যসংযোগী; আত্মাও সর্ববমূর্ত্যনংঘোগী। 
সেই জন্যই মন্থুষ্যেরা সময়ে সময়ে দৃরস্থ 

পুত্রের বিপদে ব্য।কুল হইয়] থাকে এবং সেই 

জন্ঠই অনেক সময়ে লোকে সত্যন্বপ্ন প্রত্যক্ষ 

করিয়া থাকে ।* 

* অলেক সময়ে অনেক ব্যক্তিই এই বাক্যের 

সভাত! উপলব্ধি করিয়াছেন মন্দেহ লাই। প্রথিবীর 

পরগ্রান্তে বন্ধু বান্ধব নিপন্ন হইলে পুর্ব প্রাস্তদস্থিত 

তদীয় বাদ্ধব যেন তাহ অস্কটভাঁবে জানিতে 

পারে ব্িয়াই তাহাদের অন্তরাস্ম। অকল্মাৎ রাকুল 

হয়! উঠে। পশ্চাৎ সংবাদ দ্বার! তাহারা জানিতে 

পারে যে, তাহাদের চিত্ত] মিথ! লহে, সতা | অনেক 

সময়ে আমর! দুরস্থ বন্ধুর সৃতুযু শ্বপ্নী দেখিয়। ক্রন্দন 
করিয়াছি এবং পরে তাহা সতা হইয়াছে। কোন 

দুস্থ বন্ধুরে একাগ্রচিত্বে শ্মরণ করিতে গারিলে সেই 
শার্তব্য ব্যতি'র আত্ম। তাহা অতি অন্পষ্টতাৰে 

জানিতে পারে) গরজ্ত ভাঁহ| বুঝিতে পারে না। 

বুঝিতে পারে লা বলিয়াই সে ব্যাকুল হয়,সখব! তাহার 

আত্মার অন্য ক্ষোনক্প আঘাত লাগে । আহারের 

সময় অত উঠিতে থাকিলে লোকে বলে তোমায় কে 

মন্করেকরিতেছে। এই লৌকিক রুখাকে একবারে মিখা। 

লা যায় ন|। অনেক্ক সমননেই আমরা ইহার সতাতার 

সর্বড়োগতি--ইহার অর্থ অতি মহান্। | প্রমাণ পাইগাছি|টনক লড়।নামক একটী ভাঁবাকখ| 
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অব্যহ__ইহার অর্থ নিরবয়ত্ব। আকাশের 

কোন অবয়ব মাই অর্থ/ৎ প্রত্যক্ষ যোগ্য ুত্তি 

নাই, সেই জন্যই আকাশ অছেদা। অদাহ্) ও 

'অভেদ্া। আকাশ পরম মহঞ্চ অথচ পরম 
লন্বু। ৰ 

বিষ্টস্ত--ইহার অর্থ অতি গুঢ়। অছেদাত!. 

'আভেদাতা,অদান্ৃতা ও অবয়বশৃন্যতা, সমস্তই 
সেই গৃচ্তম বিষ্টস্ভ-শত্তির ফল । এবং উহার 
জঅবিকারিত্ব ও স্িরভাবও বিষ্টভ-শক্তির ফল । 

আকাশ যাবদীয় ভূত ভৌতিকের আধার । 

এমন কোন পদার্থ নাই, যাহা আকাশের 
আধেয় নহে। আকাশের সহিত প্রত্যেক 

জীবের সম্বন্ধ আছে, আম্মার সহিত আত্মার 

যে গুঢ় সশ্বন্ধ আছে, আত্মা রা জীব যদি 

তাহা জয় করিতে পারে, তাহ! হইলে সে 

আকাশের কৃপায় আঙফ্কাশকে যথেচ্ছ বিহার- 

যোগ্য করিয়া! লইতে পারে । এ কথা সত্য কি 

কাছে, তাহীও মিথ্য। নহে । টনক লড়| আর কিছু 
21, অস্ভার্যানীর ন্যাক্স আনুমানিক প্রকারে জানিতে 

পার1। পৃথিবীর এক প্রান্তে এক জন মুরিলিঃ অপর 

ব্যক্তি তাহ! জানিতে পারিল।| ইহা কাহার গাক্তিতে 

সম্পন্ন হয, তাহ! অন্গুতব কর] হৃকঠিন |. কিস্ত 

যোগীর! বলেন, আঁকাঁশ ও আত্মার সর্বতোগাতি 

ছে বলিক়াই উক্তন্ধপ ঘটন। হইয়। থাকে । আত্মায় 

'অজার সংযোগ আছে, আকাশের সহিত আত্মার 

সংষোগ আছে, সেই জন্যই একের শক্তি অন্যে 

সংক্কান্নিত হর । এতস্তিন্ব আরও কত শত অলৌকিক 

'ঘটনা আছে, শত সহস্র বংসর ঢেষ্টা ফরিলেও যাহার 

কারণ অনুভূত হর ন' সে সমন্তই আকাশ ও আত্মার 

পরস্পর ব্যাপিত্ব প্রভাবেই সম্পন্ন হয়, ইহা যো গি- 
পুরুষেরা অনুমান করিয়া থাকেন। 

মব্যভারত 1 ৩ 

মিথ্যা তাহ! জানি না,কিস্ত যোগীরা বলেন যে, 

শ্কায়াকাশয়োঃ নম্বদ্ধসংযমাৎ লবুত্রসমাঁপ- 

ভ্েশ্চাকাশগমনম ১” আক|শের সহিত 

কায়ার অর্থাৎ মানবদেহের যে গুঢ় পশ্বন্ধ, 
আছে, সংঘম দ্বারা অর্থাৎ যোগবলে সেই 

সন্ধকে আস্মাধীন . করিতে পারিলে মন্ষয 

আকাশতুল্য লঘু হইতে পারে এবং আকা'- 
শের উপর যথেচ্ছ গ্রমনাগমন করিতে পারে । 

যোগিদিগের মতে আকাশের ক্ষমতা 

অসীম । এমনকি ব্রহ্ম ও আকাশ প্রায় 

তুলা । ত'হ'দের মতে “ব্রন্মব্যেক্সে'রভেদো- 

হস্তি চৈতন্যং ব্রক্মণোহবিকম্ ৮ ব্রক্ষের সহিত 

ব্যোমের প্রভেদ থাকিত না, বোষে যদি 

চৈতন্য থাকিত । ব্রন্দের চৈতন্যই অধিক 7 

আর সমস্তই সমান । লোকে বলে, পরম 

যোগী মহাদেব সর্বদা বম্ বম্ করিতেন। 

আমরা বলি, তিনি বম্ বম্ করিতেন ন', 

ব্যোম বোম করিতেন 1 ব্যোমতত্ব ষে কি, 

তাহা কেবল তিনিই বুঝিয়াছিলেন, আর 
কেহ বুঝে নাই। তিনি ব্যোমতত্বের অদ্ভুত- 

ভাবে মগ্র হইয়।, ব্যেমের প্রেমে উল্লসিত 

হইয়া, সর্বদাই ব্যোম ব্যোম ধ্বনি করিতেন । 
শিবভক্ত মানবেরা আজি পর্যাস্তও সেই 

ব্যোম বোম ধ্বনির অন্ভকরণ করিয়া থাকেন । 

ছুঃখের বিষয় এই যে, ভীহারা না বুঝিয় 

ব্যোম ব্যোমকে বম্ বম্ করিয়! তুলিয়াছেন। 

আমাদের দেশে আর ব্যোমতত্বে বিশ্বাস 

উৎপাদন করিবার সম্ভাবনা নাই। ইয়ুরোপে 

ঘদ্দি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়! প্রেত-তত্বের অন্থু- 

শীলন হয় তবেই তদ্দেশীয়দিগের দ্বার! এই 
ব্যেমতত্ব আবিষ্কৃত হইবে সঙোগছ নাই। 



 ক্ষেপা ভোলার চিস্তাতরঙ্গ। 

মানবের স্বাধীনত] ও তাহার প্রাকৃতিক মূল। 

পৃথিবীর ভাই বোন্! তোমরা এক- 
ধাতুর লোক, আমি অন্য প্রকৃতির মনুষ্য । 
আমি সাধ করিয়া একথা বলিছেছি ন।. কিস্ 

মনের ভঃখাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়াই 

বলিতেছি। তোমাদের সঙ্গে আমার বনে 

না। তোমাদের সঙ্ষে আমার প্রাণের, রুচির 

এবং কার্যযের মিল নাই। 

ভোমরা বাহ! করিতে লজ্জা! এবং ঘ্বণ! 

বোধ কর, আমি তাহ] সর্বদা করি। আমি 

সারা দিন পথে পথে কিরি) হানি, নাচি, 

গাই আবার কংদি। চক্ষুর জলধারা শুকা- 

ইতে না শুকাইতে পুনরায় হি_হি-করিয়া 

অট্ট অষ্ট হাসিতে থাকি । ক্ষণকাল পরেই 

হু--হ--করিয়। কান্দিয়া উঠি । সময় নাই__ 
দিন নাই, রাত্রি নাই-প্বখন ইচ্ছ! হয় শুই, 

যখন ইচ্ছা হয় ছুটি, যখন ইচ্ছ। হয় বসি। 

যখন তোমরা বিষ, তোমাদের চারি দিকে 

আপদ বিপদের মেঘ ও বাঁটিকার অন্ধকার 
ঘেরিয়। থাকে, যখন তোমর। ভাবন। চিন্তায় 

আকুল হইয়। অস্প্ সরে রোদন বা চীৎকার 

কর, তখন হয়ত আমি আমার চিত্ত-নদীর 

ভাব-বানে!চ্টুসিত বক্ষে,আনন্মলহরীর বিভঙ্গে 

স্থখরবির বাল কিরণলীলা পর্ধ্যবেক্ষণ করিয়! 

আবিল'ফ্-নিমীলিতনেত্রে সুন্দর আমোদ 

উপভোগ করি। আবার যখন ভোমারা 

আমে।দে উন্মত্ত, তখন হয়ত আমি বিষণ্ন 

মুখে, মলিন মনে এক পার্থে বদিয়। ভাবি। 

কি ভাবি?- মাথা, মুণ্ডঃ ছ|ই। কিন্তু যখন 
মনে ভাবনার আবেগ হয়, তখন তাহা থাম]- 

ইতে পারি না । ভোমরা নীরোগী, সু চিত্ত । 

তোমাদের ধেধ্য আছে, তোমাদের সাধনার 

বল আছে, তোমর! ভাবের শোতে ভান না; 

কিন্ত ভাবকে আপনার অভিগ্দিত পথে 

চালাও। তোমাদের মনে বা প্রাণে কোন 

আবেগ উপস্থিত হইলে থামাইতে জান, 

থামাইতে পার। আমি ক্ষেপ। পাগল,'আমি 
কিছুই করিতে পারি না। এউন্বত প্রাণ 

বিহঙ্গ এক বার ছুটিলে আর ফেরেনা, আর 

ধরা দেয় না! যখন ক্লাস্তি বোধ হয়, পাখা 

ছুটাই অবসন্ন হটটুয়! পড়ে, তখন হয় তো! কিছু 
কাল হতচৈতন্য হইয়! পড়িয়া থাকে, ক্ষণ 

কাল পরে আবার ধাবিত হয়। এ জীবন 

রাজ্যে সেই অনিবার্ধ্য গতির প্রভিরোধকারী 

ব। নিবারক নাই ; থাকলে তোমরা আমায়, 

পাগল বলিকে কেন? 

আমি রে'গের পাগল নই, কিন্তু ভাবের 

পাগল। ভাবে আমার স্খ, ভাবনায় আমার, 

আনন্দ? আমি ভাবিতে পাইলে বাঁচি, 

ন। ভাবিলে মরি। তোমাদের মুখ দুঃখের 

কারণ সংসারের ক্ষতিলাভ। আমার স্থুখ 

ছুঃখের উৎপাদক ভাব এবং ভাবের স্মভাব,। 

এই জন্য তোমাদের আনন্দ ও নিরাননের 
সঙ্গে আমার আনন্দ নিরাননের লন্বদ্ধ নাই। 

দেখ--এই সুন্দর বৈশাখ পূর্ণিমার রাত্রি ॥ 



আয, ১২৯০1) 

পশ্চাতে বিস্তীর্ণ মাঠ. সম্মুখে উচ্চুদিতব্ষ 

নির্শল-সললা ভাগীরথী ছু কলরবে 

ধাঁবিতা। মন্দ মলয় বায়ুর শীতল প্রবাহে 

শরীর মন জুড়াইতেছে। জাহৃবীর বক্ষে 

বিক্ষিপ্ত স্বর্ণ কুম্থম রাশিবৎ জযোত্না- 

উদ্ত'সিত লহ্রীমাল৷ ক্রীড়া করিতেছে । 

চারিদিক নীরব,নিস্তন্ধ। এরূপ ্ুঙ্নিগ্ক সময়ে 

এইরূপ স্তানে সিলে তোমাদের মনে কত 

আনন্দ হইত, কত স্মুখ হইত, কিন্ত 

আমার দগ্ধ চক্ষু ইহার কোন শোভার 

দিকেই আকু্ হইতেছে ন।। আমি এখন 

কি করিতেছি ?গ--ভাবিতেছি । এই নির্জন 

প্রকৃতির গাস্তীর্ঘ্য এবং মাধুর্য পূর্ণ ন্ুন্দর 

ক্রোড়ে বসিলে তোমাদের মনে কেমন 

শান্তি এবং আহলাদ-মিশ্রিত স্ুুখর্দ ভাবের 

উদয় হইত, কিন্ত আমার প্রাণে চিস্তার 

শত ঢেউ উঠিয়া_শতমুখে ছুটিতেছে। 

আমি স্ুধুই ভাবিতেছি। ভাবিতেছি_তোমা- 

দের বিষয়,আঁর আমার বিষয় । আজ সাধারণ 

মনুষ্যের বিষয়ই আমার ভাবনার বিষয় । 

আমি কখনও মানবচরিত্রের উপরিভাগ 

দেখিয়াই পরিতুষ্ট হইতেছি, আবার কখনও 

বা তাহার অস্তস্তলে প্রবেশ করিরা বিস্ময়াস্থিত 

হইতেছি। মানুষের! সাধারণ কথায় সচর[চর 

বলিয়া থাকে--“দেবচরিত্র আর রাঁজচরিত্র 

বুঝা ভার ।” কিন্তু আমি বলিঃ মানব মাত্রে 

রই চরিত্রের গভীর মন্ব ভেদ কর! হুরবগাহ 

বুদ্ধ বৃত্তির কার্য্য। যড়খতু-সমদ্বিত ধরণীর 
বক্ষ এবং প্রাবৃটের গগণচ্ছবির অপেক্ষাও 

মনুষ্য শ্বভাঁবের বৈচিত্র্য সমধিক । এই 

হ্বানে কিছুকাল বেদব্যাসকে বিশ্রাম দিয়, 

আমি তোমাদিগকে আর একটা মনের কথা 

বলিয়। লইতে ইচ্ছা! করিয়াছি । সে কথাটা 

এই--.আমি পাগল। ভাবেরই হই, আর 

মব্যাভারত। 

রোগেরই হই, মোদ্দা কথা,-আমি ক্ষেপা 

পাঁগল। এ পৃথিবীতে পাগলের সমান দুঃখী 

জীব দ্বিতীয় নাই। মানুষ আর সকলের-ন্ 

আপনার হৃদয় ভাগ্ডারে'নান ভাব ও শ্বাভী- 

বিক স্ুপ্রবৃত্তিরপ রত রাজির মধো একটা 
সহান্থভূতির রত্ুও ফেলিয় রাখে, কেবল 

পাগলের জন্য নয়। পাগলের দুঃখে ছুঃখিত 

হয় পাগলের তপ্ত অশ্রুতে অগ্র ঢালে'পাগলের 

চীৎ্কারে যোগ দেয়, পাগলের সঙ্গে মিলিয়! 

হাসে, নাচে, কান্দে, গায় অথবা উন্মন্তের 

দগ্ধ প্রাণের ছুইটা কথা কাণ পতিয়া শোনে 

এমন একটী লোকও এ জগতে খু'জিয় 

পাওয়া ভার। পাগলের আছে কে? 

পাগলের আছে-ক্ষেপাইবার লোক,-_হাতে 

তালি দিবার লোক। পাগলের বন্ধু নাই, 

ব[ন্ধব নাই, ভ|ই নাই, বোন নাই, মা নাই, 

বাপ নাই,_-পাগলের- আছে ভাঁড়াইবার 

লোক, পাগলের আছে অবহেল! করিবার 

লোক। পাগলের কথার নাম প্রলাপ। মে 

প্রলাপের মূল্য নাই। পাগলের চিস্তার নাম 

অযথা চিত্ত, তাহাকে সকলে ত্বণা করে। 

উদ্দার পাঠক! তুমি'কি এই ক্ষেপাভোলার 

চিন্তায় যোগ দিতে প্রস্তত হইবে? আমি 

জানি এ জগতে "বুদ্ধের সাত খুন মাপ হয়, ? 

কিন্ত অজাত-শ্মস্রর প্রতিই মানুষের অজাভ 

ক্রোধ। কেন?--তাহাঁর কারণ বলিতে পারি 

না। সৌভাগ্যবশতঃ-আমি পাগল হই- 
লেও জাতশাশ্র এবং পরিণত বয়স্ক । আমার 

এই বিস্তীর্ণ জীবন ক্ষেত্রে, প'পেচ্ছা এবং 

বিবেকের মহাযুদ্ধ,পুণ্যের পবিত্র প্রভাব, পাপ 

পিশীচের তীষণাধিপত্য, প্রেমের হুর্জজয় তর- 

লোচ্ছ।স, বিরহের বিশ্বগ্রাসী দাবা, শোক 

ও ছুখ দারিজ্র্যের মহাঝটিকা এবং পার্থিব 
সম্পদ ও বিলাসের ক্ষণস্থায়ী রৌদ্রালোক, 



বারশ্বার এই সকলেরই অভিনয় সংঘটিত হই- 

যাছে। তাহাতে আবার নুতন কথা শুনিতে 

এবং নূতন চিত্ত জানিতে হইলে পাগলের 

সঙ্গে না মিশিলে সুখ হয় না। 
আর একটী কথা, ভদ্মের নিষ্ন্েও মুত্তাফল 

লুকায়িত থাকিতে পারে। পাগলের প্রলা- 
পেও সেইরূপ সত্য নিহিত থাকিতে পারে । 

এই জনাই পাঠক ! আমি তোমাকে আমার 

এই উন্মত্ত চিস্তার তরঙ্গে একবার সাতার 

দিতে অনুরোধ করিতেছি । তবে একথ| 

সত্য যে, যাহার] সমুদ্র গর্ভে রত্ব অন্ুসন্ধ!ন 

করে, তাঁহার। প্রতি ডুবেই মাণিক পায় না। 

এক ভূবে ন। পাইলেই অধীর হুইয়। পৃষ্ঠভক্গ 
দেয় না, কিন্তু ধৈর্ধ্য ধরিয়া আবার ডুব দেয়, 

-আবরে ডুব দেয়। শেষ কথা, আমি 

পাগল, আমাকে ক্ষমা করিবে । কি বলিতে 
কি বলি, অনেক সময় কিছুই আমার ঠিক 
থাকে না। কখনও ধান ভানিভে শিবের 

গীত গাই, কখনও ব। শিব গড়িতে বানর 

গড় । . 

এ পৃথিবীতে মান্বকে গ্রবীণ এবং 

গস্ভীর করিতে বয়স যেমন একটা মহৌষধ, 

বিবাহও তেমনই আর একটা । বিবাহকে 

ওবধ না বলিয় স্পর্শমণি বলিলেই ভাল 

হয়! কারণ ইহার সংস্পর্শে অনেক সময়ে 

মাটী এবং ভম্ম পর্য্স্ত তপ্ত কাঞ্চনে পরিণত 
হয়। কার্তিক দাদ1, দেবত্রাসনাশী, অবি- 

নাশী পরাক্রমাধার স্ুরবীর হইয়াও সর্ব 

অগ্রাহ্য, কিন্ত গণেশ দাদ) অলসের প্রতিমূর্তি 

হইলেও গুড় বুলাইয়া, পেট ফুলাইয়৷ সকল 
দেবতার অগ্রে পুজা পান। কাঠিকের কি 
নাই এবং গণেশের কি আছে? গণেশের 
কলাবউ আছে, কার্তিকের তাহা নাই, 
কলাবউ ডাল পাল। মেলিয়৷ গণেশের গৃহের 

মবাভারত 1 (১ম খণ্ড, ইিসংখ্য। | 

শোভাব্দ্ধন করেন। কার্তিকের গৃহ শূন্য, 
তিমি গৃহলক্মীর অভাবে লঙ্গীছাঁড়ী। ভাই 

নকল! আমি পাগল হইলেও কার্তিক 

নই। আবার গণেশ বলিয়াও কলাবউ 

এর নাকমলা খাইতে খাইতে আমার নাসিকা 
এখনও শুঁড়ে পরিণত হয় নাই। তাহার 

গ্রম'ণের জন্য আমার নাক মাপিয়! দেথির্তে 

পার। দেখিবে তোমাদের নাকের চেয়ে 
আমার নাক এক ইঞ্চির বড় অধিক লম্বা 

হয় নাই । তবে কিনা বিব হ করিলে অন্তত 

অল্প করিয়া ছুই চাটা নাঁকর্মল। কাণমলা 

খাইতে হর । ইচ্ছা দাম্পত্য প্রণয়ের দস্তর 

এবং লক্ষণ। উহ ব্যতীত উক্ত প্রণয়ের 

গৌরব থাকে না । এই প্রণয় গোঁরব রক্ষা 
করিতে গিয়াই. এ গরিবের নাপসিকাটী কিঝি- 
দধিক এক ইঞ্চি মাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমি 
যে গণেশ, আমার যে কলাবউ আছে, এই 
নাসিক বৃদ্ধিই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ । এখন 

হইতে তোমরা একটী সঙ্কেত শিথিলে) যদি 

কাহারও বিবাহের বিষয়ে তোমাদের সনোস্ক 

হয়, ভবে তাহার নাক কাণ সাপিলেই 
জানিতে পাইবে, সে জাল করিয়াছে কি না। 

আমার শ্রীমতী কলাঁফউএর নার্ম 
স্থকেশী। তিনি যে আমায় ভাল বাসেন 
তাহার প্রধান একং প্রথম পরিচয় এই যে, 

আমার বাড়ীতে নূতন খ্যাংড়া আসিলেক্ট 
সর্ধাথে মুন কল্পে তাহার অর্ধেক শলাকা। 

আমার ললাটে ন1 ভাঙ্গিয়া ভুলক্রমে 

তিনি তদ্দার| উঠান বা ঘর ঝাট দেন না ॥ 

ইত্যাদি ইত্যাদি । 

গ্রীবিষু।! আমি কি বগিতেছিলাম না? 

বলিতেছিলাম-মানবচরিত্র অতি' অদ্ভুত 
এবং বৈচিত্র্যময় । সমুদ্র গর্ভের অনেক 

বৃত্তান্ত মনুষ্য গানের নিকট প্রকাশিত্ত হুই- 
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য়াছে, আকাশেরও অনেক তত্ব মানুষ 

জানিতে পারিয়াছে, কিন্ত অতি পুরাঁকাল 

হইতে অদ্য পর্যাস্ত মানব হৃদয়ের যাহা 

কিছু আবির করিতে মুষ্য সক্ষম হই- 
রাছে, তুলনা অন্থুনারে বিচার করিতে গেলে, 

তাহ! অতি সামান্য । 'নদী এবং,সিন্ধু বক্ষে 

যত তরঙ্গ উঠে, যত তরঙ্গ বিলীন হয়, তাহা 

গণিলেও গণা যাঁইতে পারে, কিন্তু মন্ুযা- 

হৃদয়ের তরঙ্গ কেহ গণিতে পারে না । এই 

অনন্ত বিস্তৃত বিশাল অর্ণবে, কি ন্ুুদিনে, 

কি দুর্দিনে, প্রতিনিয়তকাল ব্যাপিয়া, নিমিষে 
অগণা তরঙ্গ উঠিতেছে, অগণ্য তর ছুটি- 

তেছে; অসংখা উশ্মিমাল1 প্রতি মুহুর্তে 

মিলাইয়া বাইতেছে । ষে সকল তরঙ্গ মিলাইয়। 

যায় তাহারাও সামান্য নদী বা সিস্কু তরঙ্গের 

স্য।য় চিরদিনের তরে নির্বাপিভ হয় ন1, 

কিন্ক বিশ্মতির আধারে নাঁচিতে থাঁকে ৮ 
যাই ঘটন। প্রদীপপারিণীর ন্যায় তাহার 

উপরে ম্মতির আলোক বিস্তার করিয়! 

দেয়, অমনি প্রকাশিত হইয়। পড়ে। 

অনৈকে মনে করিতে পারে, পর্বত পাদ- 

মূলবেষ্টিপী ত্রঙ্গিনী-বক্ষের অবস্থা অতি 
অন্তুত। কারণ শৈলবাঙ্থিনী আোতথিনী 
তটে দণ্ডায়মান হইপে অত্যাম্চর্যয পরিবর্তন, 

ময় দৃষ্ঠাবলী প্রতিনিয়ত দর্শকের চক্ষর বিন্ময় 

সম্পাদন করিতে থাকে । পূর্ব মুহূর্তে থে 
নে, যে নদীগর্ডে জলের লেশমাত্র ছিল না. 

বেখ!ন হইতে কেবল উত্তপ্ত বালুকারাশি' 

উড়িয়। উড়িয়| পথিক জনের ছুঃসহ কষ্ট বৃদ্ধি 

'রিতেছিল, পর মৃহূর্ডেই দেখ-_সেই স্থানে, 

সেই তটিনী-গর্ডে প্রবল বান উপশ্থিত। যে 

গিরিনধী মৃত ও শুড়াবস্কায় পড়িয়াছিল, 
জল-তরঙ্গের পরিবর্তে পরিদর্শনকাঁরীর মনে 
বিষম উদাস ও কঠোর বৈরাগ্যের তরঙ্ 

নব্যভারত ।' 

] 
| 

৫৭ 

ঢালিয়া দ্িতেছিল) সে যে কেবল সঞ্জীবিভ 

হইল, তাহাতে ষে কেবল আত বহিয়া, জল: 
আপিয়। তাহার দ্ৃশ্তের রমবীয় পরিবর্তন 
সংঘটন করিল, তাহা নহে, কিন্তু তাহার 

গ্রতাগ, তাহার দর্প ও শক্তি, তাহার আবর্ত, 

তাঙার তরঙ্গ বিস্ফারিত উচ্চ, দুর্জয় এবং 

দুর্বার হইল । তাহার বক্ষ যে কেবল স্ফীত 
হইল, তাহা নহে, কিন্তু তাহার উদ্বেলিত 
তরঙ্গ ও অ্রেত-বেগোদ্দীপ্ত বারিরাশি ছুই তীর 

ভাসাইয়। দূরবর্তাঁ প্রান্তর এবং গ্রাম' পর্ধ্যস্ত 
প্লাবিত করিয়া ধেলিল । কিন্তু যে প্রবীনচিত, 

সস্মাদ্শী ব্যক্তি একবার মাত্র বিশেষ রূপে 

মানব হৃদয় পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাহার: 

নিকট গিরিনদীর এই অস্তুত কাণ্ড কলাপ 

কিছুই নয় | এই জন্যই বলি, মনুষ্য হৃদয়-- 

মানবচরিব[বৈচিত্র এবং বিশেষত্বময়। 

একথ] যথার্থ যে, বস্ত মাত্রেরই বিশেষত্ব 
প্রকৃতিগ্রস্থত অবস্স্তাবী স্থমহত্ ফল। বস্তব- 

দ্য়ের মধ্যে প্রক্কাতিগতই হউক কিন্বা আকৃতি- 

গতই হউক, অথব1 কার্ধ্য ব] গ্রয়োজনগতই: 

হউক, কিছু ন। কিছু গুভেদ অর্থাৎ বিশেষত্ব 

না থাকিলে, একের নত্বা সত্বে অপরের স্ষ্টি 

নিষ্প য়োজনীয় অথবা অর্থশৃন হইত এই 
বিশেদতেই স্যট্টির বৈটিগ্রা এবং অঙ্টীর' স্মহক্চ 

জ্ঞান ও ধঙ্গিমার প্রকৃ্ বিকাশ] এই জন্যই 
দেখিতে পাই-অণুতে অণুতে,পর্ব্বতে পর্বতে, 

শিশিরবিন্দুটীতে শিশিরবিন্টুটীতে, সমুদ্রে 

সদুদ্রে, তৃণে তৃণে, তরুতে তরুতে। শাখার 

শাখায়, পত্রে পত্রে, ফুলে ফুলে, ফলে ফলে, 
জীবে জীবে, বিশ্বের সর্বাত্র ৰাম্যে বৈষম্য 
সাধারণ্যে বিশেষত্ব গুঢ়ুনিহিত। এই সাম্যে 
বৈষম্য এবং সাঁধীরণ্যে বিশেষত্বের নিগৃড় 
মিশ্রণেই জগতের এভ শোভা, এভ.লৌন্র্যয, 
এত আনন্দজনক ভাব। স্ুুধুই লাল; স্ুপুই 
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সি ৯ সী শী 

নীল বা স্থধুই হরিত বর্ণে শোভার স্থষ্টি হয় | গোলাপ কুস্থম বিকশিত,দুর হইত্ডে দেখ, 
না। লালের পাশে নীলের রেখাটী- এবং | দেখিবে উহ যেন সাম্যময় ; দেখিবে-_যেন 
হুলুদের পাশে সবুজের রেখাটা টান, অমনি | একটা ফুলময় সাগরে নাতিমন্দ বায়ু তাড়নে 

সৌন্দর্য্য বা শোভা বিকশিত হইয়া হাসিতে | কোটি তরঙ্গ উঠিয়া নাচিয়। মিলাইতেছে। 
থাকিবে । গোলাপস্তপের উপরে একটা উদ্যানের মধ্যে যাও, প্রতিপুষ্পের নিকটে 

গোলাপ ফুটিলে সে কাহার চক্ষু আকর্ষণ ; যাও, আবার দেখিবে সেই সাম্যের মধেঃ 

করিতে পারিত? কিন্ত যখন শ্তামল পল্লব | বৈষম্যের অদ্ভুত ক্রীড়া। ক্ষুদ্র ধুক্ষুত্র কলিক। 

স্তবকের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র যুইএর কলিকা, | বা উদ্গমনোম্মথ মুকুলটা হইতে বড় বড় 
ফুটি ফুটি বলিতে বলিতেই বেন ধীরে ধীরে, | ফুলগুলি পর্য্যস্ত যাহার কাছে যাইবে সেই 

সলজ্জভাবে ফুটিতে থাকে, তখন তাহাতে | যেন বলিবে“আমায় দেখ” । তুমিও দেখিবে, 
কাহার চক্ষুর আনন্দ বিধান করে না? এক- | এত ফুলের মধ্যেও বস্ততঃই তাহাতে কিছু 

ভ্রব্যে বিপণী সাঙ্গাইলে তাহার সৌন্দর্ধ্য | দেখিবার আছে, কিছু বিশেষত্ব আছে। এই 
. ফুটিয়াও যেন ফোটেনা, কিন্তু তোমার ; জন্তই একটা ফুল দেখিয়া যে আনন্দ পাই? 
গ্রকৃতিগত শোভাগ্াহিনী শক্তি সহকারে যেই | দশট্টী এবং দশ সহত্রটা দেখিয়া তদপেক্ষা 
ভুষি যথারীতিতে যথাস্থানে বিভিন্ন বস্ত-; ক্রমান্বয়ে অধিকতর এবং অধিকতম আনন্দ 

সকল সৃজ্দিত করিলে, অমনি দেখ--সেই | প্রাপ্ত হই। এই প্রকার বৈষম্য বা বিশেষত 

নির্বাপিত শোভা সৌন্দধ্য,যেন কোন অল- | হইতেই যেমন পুণ্পোদ্য!নের সৌনারধ্য শত 
ক্ষিত জ্ে।তির, আভাসে জাগিয়া উঠিল । | সহম্র গুণে বদ্ধিত হইয়। নানারূপ নূতন ২ 
এই. সৌন্দরধ্যময় বিশ্বব্রক্ষাণ্ডের যে স্থানে | ভাবে নূতন নূতন দৃশ্ঠে দর্শকের মনে 

পদনিক্ষেপ করিবে:সেই স্থানেই দেখিবে। এই | অপার আনন্দ বিস্তর করিতেছে। বিশ্ব 

মহ। নিয়তিরচক্র সর্বত্র খুরিতেছে । বারি- | পদার্থ সমূহগত বিশেষত্বও এইরূপ জগগ্ি- 

হিত অনির্বচনীয়, পরমাডুত, অসীম শোভা বিন্দু হইতে জল-রাশিঃ অণু হইতে গিরিবর, 

তৃগ্ন গাছটা হইতে আমেরিকার « প্রেরি” ! সৌন্দর্যের বিকাশক। বখন দেখিতেছি, 

সাম্যে বৈষমা অথবা সাঁধারণ্যে বিশেষ নামক -্মহা কাননবক্ষ এবং ক্ষুদ্র প্রান্তর 

হইতে স্থুবিশাল গগণবক্ষ পর্য্যস্ত যেখানে, : ভাবের অভাবে, জগৎ সৌন্দর্যযবিহীন, ছুঃখ- 
যেদিকে দৃষ্টিপাত করিবে সেখানেই দেখিবে | ময়, মরুতুল্য দর্শনছুঃসহ হইয়] উঠে, তখন 
এই একই নিয়ম বিশ্ব সৌন্দর্যের প্রাণের | এইরূপ বৈষম্য বা বিশেষত্বের অপযশঃ 

প্রাণ। দেখিবে--সর্বত্রই সাম্যে বৈষম্য, | ঘোষণা করিতে কে প্রস্তত হইবে ? কিন্ত 
সাধারণ্যে বিশেষত্ব বিরাজ করিয়া শোভা ; মানব চরিত্রে যখন এই বিষমতা বা বিশেষ 

সৌনর্ধ্য রক্ষা করিতে তৎপর রহিয়াছে। | ভাবের অদ্ভুত ক্রীড়া দেখিতে পাই, তখন 
এ দেখ-_বৈশাখী পূর্ণিমার বিস্তীর্ণ | অন্ততঃ কিছু ক্ষণের জন্য কর্তব্য বিমূঢ়ের 

নীল আকাশের নিম্নে, নিস্তব্ধ নিশার | ন্যায় অবাক ও হতবুদ্ধি না হইয়া আপনার 
রজতরঞ্জিত কোড়ে, প্রফুম্ব পুষ্প কানন | স্থানে দৃঢ় রূপে দণ্ডারমান থাকিতে সমর্থ 

বক্ষেঃ অধুভ সহম্র মালতি, যুই, বেল এবং | হই না। 
পপর স্পা শশা শী 

পাশপাশি সাপ পপ স্পা 
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মানব প্রকুতিগত শ্বাতক্ত্রের বিশেষ বিশ্ময়- 
জনকতা এই যে.ঞকই সিদ্ধি লাভ জনা মন্গু- 

ফ্যের প্রতি বাক্তির সাধন] পৃথক্ রীতির । 

মনে কর এজগতে স্থুলতঃ এবং সাধারণতঃ 

প্রায় সকল মানুষই একটা পদার্থের জন্য 
বাকুল। সে পদার্থটা কি? এ প্রশ্নের 

অবিসম্বাদিত উত্তর-_*স্খ”* । অধিকাংশ 

বা সমন্ত মানবের সমস্ত কার্ধ্যের তাঁঘপর্য্যার্থ-_ 
এই সখ । এই স্ুখরূপ মিদ্ধির জন্য মনুষ্য 

মাত্রের সাধনার বিষয় চিত্ত কর, দেখিবে-_ 

তদ্গত পার্থকা অদ্ভুত। | 
এ দেখ-_রামু হাসিতে হাসিতে আমোৌ- 

দের তরঙ্গে সম্ভরণ মধ্যে স্ুখরত্ব অন্থসন্ধান 

করিতেছে । সে জানে আমোদে ন্দুথ, 

হাসিতে স্ুখ । আবার শ্ঠামুর প্রাণ আজ 
আবেগ ভারে ভারাক্রাস্ত। গেরামুর পার্খে 

দাড়।ইয়] চক্ষুর জলে গণ্ড ও বক্ষ ভাসাইয়! 

কানিতেছে। আজ তাহার স্ুখ কান্নাতে, 

হাসিতে নয় । অনাঘিনী হরিদাসীকে 

কেহ কখনও হাসিতে দেখে নাই। কিন্ত 

নব্যভায়ত | ৫ 

বখনই তাহার সহিত দেখা হয়, দেখিতে পাই 
সেকান্দিতেছে। জিজ্ঞাসা কর-_-“ও গে! 

হরিদাসি! তুমি দিন নাই, রাত নাই, 
সকল সময়েই কান্দ কেন?” হরিদাসীর 

কথ হইতে গদ্ গদ শ্বরে এই উত্তর শুনিবে, 
“আমার প্রাণ যাহা চাঁয় তাহ! এ চক্ষুজলের 

সাগরে বহুদিন হইতে ভুবিয়া গিয়াছে। 

তুমি কি সেই অতীগ্সিত ধন আমায় তুলিয়া- 
দিতে পার?” তুমি ছুঃথিনী হরিদাসীর 
একথার উত্তরে কি বলিবে? বলিতে বাধ্য 

হইবে_-“আঁমি ছুর্বল মানব শিশু, ভগ্নি-- 

ছুঃখিনী, অনাথিনী হরিদাসি। তুমি কি 
জান না যে, আমার এ ক্ষুদ্র হাত ছুই খানি 

এঁস্থ'নেই বান্ধা পড়িয়াছে । উহা! ওপারে 

তোমারও হাত নাই, আমারও নাই।"» 

তখন হরিদাসী বলিবে-“তবে আমি 

কান্দি? কান্নাতেই আমার প্রাণের স্থখ এব 

শার্তি। তবে আমি কান্দি ।” 

শ্রীবিষুঃ ! অনেক সময় গিয়েছে, আজ 

আর না,আর একদিন বলিব। ক্ষেপাভোল! ॥ 

ধর্ম, নীতি ও সমাজ । 

ধর্ম সমাজের জীবনী ও নীতি সমাজের 

রক্ষাবন্ধনী শ্বরূপ। জনপমাজের রক্ষা ও 
উন্নতির জন্য এক দিকে ধশ্মবল, অপরদিকে 

নৈতিক জ্ঞানের সমান আবগ্তকতা। অথচ 

সামাজিকর্দিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই 

এই ধর্ম ও নীতির প্রকৃত তথ্য অবগত নহে। 

ধর্ম মানব জাডির এক সার্বভৌম অবল- 

স্বন। প্রকৃতির অভ্যন্তরে নিহিত. বিশ্বাদই 

ধর্মের প্রাণ । সেই বিশ্বাস প্রতি মানবাতআার 

শ্বাভাবিক লক্ষণ, উহ উপার্জিত নহছে। 

জীবশরীরের পাকস্থালীর পক্ষে ক্ষুধা! যেরূপ, 
মানবাস্মার পক্ষে বিশ্বাস তজপ । মন্ুষ্যের 

সেই বিশ্বাস, শিক্ষা, সহব/স, অবস্থা ও আত্ম" 

কর্্মাযায়ী হইয়া] গঠিত হয়। এই জন্যই 
ধর্শঙ্গগতে বিশ্বাসের এরূপ অভাবনীয় 

বৈচিত্রা। শত শতজ্ঞানী লোক ধাঁহাকে' 



১? 

মুক্তি ও সম্পত্রি প্রতিভূ মনে করিয়! 

আবিসন্বাদিত চিত্তে তাহার পদে লুণ্ঠিত 

হব, শত শত বিচক্ষণ পুকষ হয়তো, তাহার 

আলৌকিক মাহাম্ব্য দূর থাকুক, তাহার 

'আক্তিত্বেই নিশ্বাস করেন ন!! 
কোন গ্রন্থ রিশেষের লিখিভ উপদেশ বা 

স্ষানুষ্ঠান্ গরম্পর। অথব। কোন ব্যক্তি রা 

সম্প্রদায়ের অবল্থিত ও প্রচারিত মত সমূহই 

ধর্ম, এ ক্ষথা! বলিলে ধশ্ষমের ধন্মন্বর লোপ 

গায়+ধন্মন সাম্প্রদায়িকতার পরিণত হুয় । কত- 

গুলি মনুষ্যের হৃদয় মনের গঠনের ' সাম্য, 

অবস্থা, শিক্ষা চিন্তা, ও কার্ধ্য প্রণালীর 

অপেক্ষাকৃত সমতা বশতঃই সেই সকল 

লোকের বিশ্বান অনেকাংশে একরূপ হইয়। 

গঠিত হয়; সুতরাং তাহাদিণের মতেরও 

অনেকটা একতা হুয়া পড়ে। এইব্ধপে 

এক মঞ্বলম্বী মঙ্গষ্যসমিতিকে এক সম্প্র- 

প্রায় বলে । অসাধারণ মনশীবাসম্পন্ন কোন 

কোন মন্ষ্য যখন কোন অভিনব সম্প্রদায় 

পঠন বা সম্প্রনায় মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন? 

তখন তাহার! অপর সাধারণের হিতার্থে আপ- 

লাদিগের বিশবীন ও তদনুয়ারী উপদেশ ও 

অনুষ্ঠান লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচার করেন, 

'এইরূপে ধর্মশান্্ সকলের উতৎ্পন্তি হয়। 

কোন ধর্মশান্ই অপৌক্তষেয় আগ্তবাক্য 

ছে । এই কন্সিতকথার কোন যুক্তি নাই, 

"আর ইহার প্রম্মণও থাকিতে পারে না । 

ধর্মসন্প্রদায়ের উক্তি অথর। ধশ্মশান্ত্রের 

্টপদেশ .বলিয়াই কোন মত গ্রহণীয় ও কোন 

কহুষ্ঠান পালনীয় মনেকর! অজ্ঞ ও অসা- 
রের কার্য। আপনার অন্তরের বিশ্বাস 

সলাহাতে প্রব্ত্ত করে, তাহাই প্রকৃত । 
হিতাহিত বিচার জ্ঞানের লক্ষ্য । কি 

প্লুডযকি মিথ্যা, কি ঞ্রব কি অঞ্রব;কি মঙ্গ ল- 

মব্যস্ডারত ॥ (৬ম খও, ২য় অংখ্যা । 

প্রদ, আর কিইবা অমঙ্গলের হেড, 'এইক্ূপ 
বিচারের জন্য অস্ুসদ্ধিৎসা এবং এতত্্রণ 

বিঢারক্ষমতাকে জ্ঞান বলে, মানবের ' এই 
জ্ঞানই জন্সমাঙ্গে সমস্ত নীতিঙ্থত্রের 
প্ররর্ভক ॥ শ্ররীরের পক্ষে যেমন চরণ ও 

চক্ষু, আম্মার পক্ষে তেমনই বিশ্বাস ও জ্ঞান 

ছুইটা উপাদান। চলচ্ছক্তি রহিত হইলে 

যেষন প্রখর দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন বাক্তিও পাদ- 
মাত্র অগ্রসর ,হুইতে পারে না, সেইবপ 

দৃষ্টিশক্তিবিহীন অন্ধগড শ্বকীয় পদবলে 
চলিতে অক্ষম, চে করিলেও বিপথগামী 

হইয়া বিভ্রাটগ্রস্ত হয়। অতএব বিশ্বাস ও 

জ্ঞ(নে নামঞ্জস্ রক্ষ1 করিয়। চলাই বিহভ। 

যাহার আত্মা বিশ্বসবলে বঞ্চিত, প্রখর 

জ্ঞানের আধার হইলেও সে ব্যক্তি 
জীব্ননপথে পঙ্গু ও অসহায় । -তদীয় জ্ঞান 

গরিম। চিন্তাতে, জল্লপনাতে এবং কার্ম্যকালে 

কাপুরুষতায় পরিসমাপ্ত হয়। এই জন্ত 

ধন্মগ্রবত্তক পুরুষপুগব গরভীরপ্বরে স্বীয় 
শিষ্যদদগকে বলিয়াছিলেন_-" যদি বর্ষপ 

কণিকাপ্রমাণ বিশ্বাসও তোমাদ্দিগের থাকে, 

উত্ক্গ পর্কতকে বলিও “সরিয়] ঘাও, পর্বত 

আপনি সরিয় যাইবে |” ধিনি এই মহা: 

বাক্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহার বাক্য 

সপ্রমাণ হইয়াছে । ঘ্বাদশজন মা সহায় 

লইয়! বিশ্বাসের বলে সেই নামান্য স্ৃত্রধর- 

পুজ্র যে কার্ধয আরম্ভ করিক্াাছিলেন, "নাজ 

সমগ্র ভূমগ্ুলের অর্ধীংশে তাহার প্রভাব 
রিস্তারিত হইয়া পরিরাছে! পক্ষান্তরে 
আবার জ্ঞানবিহীন বিশ্বাস নানা বিড়ম্বনার 
আকর স্বরূপ । থাহার অস্তর জলত্ত বিশ্বাস”, 

পূ্ঘঃ অথরা যাহার জ্ঞান শক্তি হথোচিত পরি, 
স্কুট নহে, তাহার বিশ্বাস কুসংস্কারের: 
অন্ধতায় পরিণত হয়। ধর্দতম্বিহীন- 

! 
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ছুষ্ষর্নান্বেত ব্যক্তি যেব্ূপ নীচ ও নিষ্ঠর 

কার্ধো লিগ হইতে পারে, ধর্মে দোহাই 

দিয়। সেই ব্যক্তি ততোধিক অন্নাভাবিক 

কর্ষধা সাধনকরিতে পারে, সন্দেহ নাই। 

সে একদিকে অতিছুর্বল ও অপরদিকে 

গুরুতর অভ্যাচারী হইয়া সমাজের কণ্টক 
হ্বরূপ হইতে পারে । জ্ঞানীর পক্ষে যেমন 

সংশয় ও স্থার্থই দুর্বলতা ও গগেচ্ছাচারের 

কারণ, তাহারও পক্ষে কুসংক্কারজনিত অমু 

লক বিভীবিক1 ও অজ্ঞানতাজনিত অহঙ্কার 

ও অনুদারতী,সেইরূপ ভীরুতা ও অত্যাচারের 

হেতু হইয়া পড়ে ॥ 
এই বিশ্বাস-মূলক, ধর্ধমূলক নীতির অন্থ- 

শীসনভিন্ন যেমন প্রতিব্যক্তির জীবনের 

সৌন্দর্ধা থ'কে না, সমাজের পক্ষেও তজপ। 

সমাজবদ্ধন, সমাঙ্গের স্থারিত ও উন্নতির 

জন্য ধর্ম এবং নীতির যুগপৎ সমান আবশ্ত- 

কতা। পৃথিবীর ইতিহাসে একথার তূরি ভুরি 

প্রমাণ রহিয়াছে । জীবশরীর সজীব ও 

সচেতন রাখিবার জন্য যেমন অন্যান বাসুর 

প্রয়োজন, সমাজকে বলবান করিতে হইলেও 

সেইরূপ ধর্ধ বিশ্বাসের প্রয়োজন । কম্মিন 

ফালেও কোন চার্বাকশিষ্য কোন সমাঁজ- 

শক্তির স্ৃট্টি করিতে পারেন নাই । ধর্ম বলের 

অভাবে জগতে কোন জাঁতিই কখনও 

সৌভাগোর মুখ দেখিতে পায় নাই। প্রাচীন 

ভারতে যে কিছু উন্লাতি হইয়াছিল, ভাহা 

ধর্মকে অবলম্বন করিয়াই হইয়াছিল । পুরাতন 

ভারতের শিল্প,সাহিত্য ও রাজনীতি যেন ধর্ম 
চর্চ| ও ধর্মের পরিচর্ধযার উপকরণ শ্বরূপ। 
ধঙ্ধবঙ্গে একবার রোমনগ্ররী সভ্য জগতের 

খাসন ভার হণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। 

কথিত আছে, রোম রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী মুদ্ধ 

পরত! ষ্সূর্দেবের মন্দিরের দ্বার সমস্ত রোম 

অধ্যভারক । 

ও 
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রাজত্বকালমধো তিন বার মাত্র অবরুদ্ধ 

হইয়াছিল । অবশ্ঠ প্রতিপাল্য প্রথা এইরূপ 

ছিল,_-যখনই রোম সাআাজ্যের সঙ্গে কোন 

প্রতিবেশী রাজ্যের বংগ্রাম উপস্থিত হইত, 

তখনই যুদ্ধ দেবতার মন্দিরের দ্বার দিব! রাত্রি 

উদঘাটিত থাঁকিত । পুরাতন কালে দেই 
রণকণ্ত,য়ন সময়ে 'অতিবিস্তীর্ণ রোম রাছ্যে 

এবশ্সিধ সংগ্রামের আর শেন ছিল ন|। 

রে'মের বীর পুরুষের! রণমদে নত্ত হইয়। রণ- 

ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন, এদিকে রোম 

রাজোর নগরে নগরে, ঘরে ঘরে দেব পূজার 

মহা ধুম উপস্থিত হইত । সভ্য জগতের শির্ষ 

স্থানে অবস্থিত থাকিয়। আমেরিকাও এখন 

ধর্মচঙ্চী তত পারলৌকিক গবেষণায় নিমগ্ন । 
ঈশ্বর, পরলোক ও মনুষ্যত্ব, এই তিনে বিশ্বা- 

সের মাম ধশ্মবল ॥। এই তিনে বিশ্বাস 

স্থাপন না করিতে পারিলে, এইরূপ বিশ্বাস 

সাধন করিতে না পারিলে, মন্থুয্যের আশা, 

উৎ্দ(হ, অধ্যবসান, সৎসাহস) আম্মনিগহ, 

ভক্তি, বিনয় ও ভাতৃভাব স্থির ভিত্তির উপরে 

সংস্থপিত হয় না। এ সকল গুণের অভাবে 

জাতীয় অভ্যুদয় বা সামাজিক মঙ্গল সম্ভবে 

কি? যাহাদের ভ্রাতৃভাব নাই, তাহাদের কি 

একতানস্তব? যাহাদের সৎ্সাহস নাই, 

তাহাদের আবার বীরত্ব কি? আরযাহার 

আশা অনন্ত নহে,তাহার অধাবসায় কি সকল 

অবস্থায় স্থির থাকিতে পারে ? বাস্তব ধর্ম 

ধলই বীরত্ব, ধর্ম বলের নামই মনুষ্যত্ব । সতী 

যখন হাস্য মুখে জলস্ত চিভায় দেহ বিসর্জন 
করিয়া, সেই আলোকে দ্বর্পথের অন্ধকার 

বিদূরিত করিতেন, তখন ধন্মবিশ্বীসই দেই 
মহ্াযজ্ঞে অবলার কোমল হৃদয়ে অলৌকিক 
দৈববল প্রদান করিত। ম্বদেশহিতৈষী 

বীরপুরুষ পারলৌকিক অনস্ত সুখের জাশ্বী- 
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সেই পুত্র কলত্রের মায়! পরিত্যাগ করিয়! উৎ- 

সাহের প্রতিমূর্তিবূপে শক্রর অস্ত্রকে উপেক্ষা 
করেন। দক্ষিণ মহাসমুদ্রের ভীষণ বক্ষে 
ভাসনান দ্বীপপুঞ্জে ষে সকল নরমাংসাশী 

মনুষ্য আজিও মন্ুষজীবন লইয়া ভয়ানক 

রাক্ষদী বৃত্তির অভিনয় করিতেছে, তাহা- 

দিগের মধো জ্ঞান ও ধর্শের প্রচারের জন্য 

আর কে যত্র করিয়াছে? ধাহাদিগের হদয় 

এশীণক্তি প্রভাবে পরিপূর্ণ .বাহা দিগের অস্তর 

ধর্মভাব ও ন্বগয় আভৃভাবে অলঙ্কত, তাহা- 
রাই সভ্যসমাজ শ্বচ্ছলতা! ও গৃহ সুগলালসা 

পরিত্যাগ করিয়া এ সকল রাক্ষসদিগের 

হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে কুঠিত হয়েন নাই। 

ধর্মের শাসন ভিন্ন চরিত্র গঠন করে 

কে? বিশ্বাস ভিন্ন চরিত্রে বল দেয় কে? 

যাহারা ধর্মকে উপেক্ষা করিয়া, ধন্ম বিষয়ে 

উদাসীন থাকিয়া, সামাজিক উন্নতি ও 

রাজনৈতিক শচ্ছল'তা৷ ঘটাইতে চাহে, তাহারা 

কি ভ্রান্ত! মনুপ্য সভাবই ধর্ম। ঈশ্বর, 

পরকাল ও ভ্রাতৃতাব-সাধন সেই ন্বভাবের 

লক্ষণ। শ্বভাবকে উপেক্ষা করিয়। যাহার! 

দ্বার্কে ভিত্তি করিয়া সামাজিক উন্নতি 

করিতে প্রয়াসী, ভাহাদেযর় সকল চেষ্টাই 

ব্যর্থ হয়। যত কেন বজ্তুতা কর না, যত 
কেন প্রবন্ধ লেখ না,_তুমি বাদী হইতে 
পার, তুমি সাহিত্য সমাজে স্থচতুর লেখক 
বলিয়া স্থুলদশ্াদিগের নিকট অগণ্য 
ধন্যবাদ লাভ করিতে পার, কিন্তু আমি 

তোমাকে যতক্ষণ ধর্মীলোচনায় উদাসীন 
দেখিব, ধর্াুষ্ঠানে উদাসীন দেখিব, তোমার 
মধ্যে ভক্তি, ধিনয় গু জ্রাতৃভাব না দেপিব, 

ততদিন তোমাকে হয় ভ্রান্তঃ না হয় বণিকৃ- 

বৃিধারী মুখ-সর্বন্ব আচার্য্য মনে করিব । 
যদি কাহারও জর্থলজতি, উচ্চপদ জখব! 

নধ্যভারত। (১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা 

খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভকরিতে ইচ্ছা থাকে, 
তাহার পক্ষে এরূপ বাঙ্ায়ী দেশ-হিতৈষিতা 

শোভনীয় বটে, কিস্তু সমাজের প্রকৃত উপ- 

কার কেবল কথায় হয় না। শ্বয়ং পৃষ্ঠপাদ 
থাকিয়া, অপরের ক্কদ্ধে রাখিয়া অন্ত্রচালনার 

চেষ্টা করিতে যে লজ্জিত হয় না, তাহার 

পক্ষে নির্বাক থাকাই ভাল। সমাঙ্গের হিত- 

সাধন করিতে হইলে শ্বয়ং চরিত্রের বল 

নাধন করিতে হয়, অপরের চরিত্রের উন্নতি 

সাধম করিতে হয় । এইরূপ করিয়া সকলে 

মিলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেই অভীষ্ট 
সিপ্ধ হইতে পারে, নচেৎ নহে । এইরূপে 

সমাজের চরিত্রবল-সাধন ধর্মবিশ্বাস সা- 

পেক্ষ। যুক্তিতর্ক দ্বার! মানুষকে সৎকার্যয 

ও সৎ সাহসের কার্যো প্রবৃত্ত করা যায় না। 

একথায় যাহার সংশয় করেন, তাহার! 
বিপ্যাত ফরাশী বিপ্লবের ইতিবৃত্ত পাঠ করি- 
বেন। ইদানীস্তন কালে এমন ভয়ানক 

সমাজ বিপ্লব--এরূপ ভীষণতম অগ্নিকাণ্ড 

আর সংঘটিত হর নাই। যর্দি তথ্কালে 

ফরাশী জাতির চরিত্রে বল থাকিত, তাহা 

হইলে বিপ্লবকারীগণ যে সকল মহাবাক্য 

উচ্চারণ করিয়। বিপ্লব আরম্ভ করিয়াছিল, 

নিশ্চয়ই তাহারা ফান্স ভূমিকে স্বর্গভূমি 
করিয়া, জগতে অবিনশ্বর কীর্তি রাখিয়া 

যাইতে পারিত। “স্বাধীনতা সাম্য ও ভ্রাতৃভা- 
বের” নাম করিয়। তখন তাহার! কি ভয়ানক 

লোমহ্র্যণ কাণ্ড পরম্পরাই না সম্পাদন 

করিয়াছিল!! কিন্ত এত করিয়াও কিছুতেই 

কিছু হইল না; ফরাশী জাতি আবার 

ষথেচ্ছাচার শাসনদণ্ড শিরোধার্ধ্য করিল। 
যখন মানবশক্তির আগ্নেয়গিরিরূপী নেপো- 

লিয়ান বোনাপারটা্ কার্য্যক্ষেত্রে অভিনয় 
আরম্ভ করিলেন, তখন চরিত্রহীন বিপ্লব- 



আযাঢ়ঃ ১২৯০ । ) 

কারীগণ্ণ, চরিত্রহীন ফরাশী জাতিকে লইয়া 

তাহার পদতলে লুঠিত হইল এবং পরিণামে 

স্ক্কটে পড়িয়া বিষাক্ত বৃশ্চিকদলবৎ্ পর- 

“্পরের অঙ্গ দংশন করিয়। প্রাণত্যাগ করিল ; 

এবং এইরূপে আপনাদিগের ধর্মহীন 

ও পাষগতার প্রায়শ্চিত্ত করিল। এইরূপ 

হইবার কারণ আর কিছুই নহে । বহু শতাব্দী 

পর্যযস্ত পৌরোহিত্য ও কুসংক্কারের অবতার- 
রূপ-ধর্মের অন্থচিত পুরাতন শাসনে ফরাশী 

জাতি অস্তরে প্রকৃত ধর্মহীন, বিশ্বাসবিহীন 

হইয়! একেবারে ছৃর্্বল হইয়। পড়িয়াছিল। 

অষ্টদশ শতাব্দীর নিদারুণ বিপ্লব ও তদাঙ্গ- 
ষঙ্গিক সেই স্বেচ্ছাচার। সেই দীর্ঘকা- 

লের অন্ধ-ভক্তি-প্রধান ধর্মের অনুচিত শাস- 

নের প্রতিফল দ্বরূপ । অথচ প্রকৃত ধর্মবল, 

প্রকৃত চরিত্রবল ন! থাকাতেই ফরাশীক্গাতি 

এরূপ গুরুতর আন্দোলন করিয়1, এরূপ 

অর্থ, সামর্থ্য ও নুখ্য[তির শ্রাদ্ধ করিয়!, পরি- 

ণামে এরূপ বিভ্রাট ভোগ করিয়াছিল । 

এদিকে জ্ঞানহীন বিশ্বাস মহ। অনর্থের 

মূল। অন্ধ বিশ্বাসের উপর সংস্থাপিত ধর্মও 

সমাজকে ধ্বংশ করিবার হেতু হইয়া উঠে। 
জ্ঞানালোচনার অভাবে ধশ্ম কুসংস্কার ও 

কুকন্মের আকর হইয়া পড়ে । তাদৃশ ধর্ম 
যে সম!জের পালনীয়, সে সমাজের অচিরে 

ছুর্গতি হয় । ইউরোপের থে সকল দেশে পুরা- 

তন ধর্ম পুস্তক ও ধন্মগুরু পোপের একাধি- 

পত্য দীর্ঘকাল প্রচলিত. ঃছিল, সেই সকল 

দেশে যথেচ্ছাচ[র,অত্যাচার ও বছবধ দুর্নীতি 
প্রবেশ করিয়! পরিণামে তাহাদিগকে বিষম 

বিভ্রাটগ্রস্ত করিয়াছে, কাহাকেও বা একে 

বারে বিপর্যস্ত করিয়াছে । জ্ঞানালোচনা- 

বিহীন ভ্রান্তধর্শসংস্কার্র অন্ভুরোধে সপুদশ 

সংখ্যক অস্বারোহীর ভয়ে একদিন বজের 

নব্যভারত ।' এ অ৩ 

সিংহাসন বিজাতীয় লোকের করতলশ্থ হইয়া: 

ছিল! প্রাতঃম্মরণীয় ভক্তশ্রেষ্ঠ চৈতন্যের 

অন্ুচরদিগের যে বর্তমান সময়ে শোচনীয় 
দশা ঘটিয়াছে, জ্ঞানালোচনার অভাবই তাহার 

কারণ। এক দিন মহন্মদের শিষোরা যে 

জ্বলন্ত অনলের মত এক হস্তে অসি), অপর 

হস্তে কোরাণ লইয়। ত্রন্ষপুত্র হইতে আটল্যা- 
শ্টিক মহাসাগর পর্য্যস্ত ছাইয়। পড়িয়াছিল, 
জ্ঞানালোচনার অভাবেই ক্রমে ক্রমে তাহা- 

দ্িগের নেই সমস্ত পরাক্রম নিঃশেষিত হইয়। 

গিয়াছে । জ্ঞান চর্চার অভাবে বিশ্বাস কুসং- 

হ্কার, অনুদারতা ও কল্পনা-প্রিয়তায় পরিণত 

হয়। কুসংস্কার মনুষ্যকে অন্ধ করে,অনুদারতা 

মনুষ্যকে নিষ্র করে, এবং কল্পনা-প্রিয়তায় 

মনুয্যের চরিত্রকে শিথিল করে। অজ্ঞতা, 

অত্যাচার এবং স্বেচ্ছাচারই যে প্রত্যেক সমা- 

জের পতনের কারণ,তাহার আর সনেহ কি? 

বর্তমান সময়ে এই বঙ্গ সমাজ যেরপ 

হীনদশ! প্রাপ্ত হইয়াছে, বঙ্গ সমাজ যেরূপ 
অজ্ঞত?, অনুদারতা, শ্বেচ্ছাচ।র, স্বার্থপরতা ও 
কাপুরুষতার প্রেতভূমি হইয়া পড়িয়াছে, 

তাহাতে এ সমাজকে উদ্ধার করিতে হইলে._- 

এই সমাজের পঙ্কোদ্ধার করিতে হইলে,ধর্ম ও 

নীতির উৎকর্ষ সাধন একান্ত আবশ্তক । এ 

দেশে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠ। হইয়। জ্ঞান চচ্চার 

কথঞ্চিৎ স্থবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু ধন্ম শি-. 

ক্ষার কোনরূপ সুব্যবস্থা হয় নই। বঙ্গদেশের 

আবাল বুদ্ধ বণিতা স্বেচ্ছাচার, কপটত। এবং 

ইতর সুখ ললসাতে নিমগ্ন হইয়। রহিয়াছে। 

ধতকাল এ দেশের ঘরে ঘরে,পল্লীতে পল্লীতে, 

এবং শিক্ষ। মন্দিরে জ্ঞান ধন্দর এক যোগে 

সাধিত না হইবে, ততকাল সৌভাগ্য-সুর্ষের 
মুখাবলোকন করিবার আশ বঙ্গবাসীর পক্ষে 
সত্য সত্যই ন্বদূর পরাহত থাকিবে। 



জীবন-গতি নির্ণয়। 
দ্বিতীয়'অধ্যায়। 

মানবের কার্যকলাপ নিপ্দি্ নিয়মের অধীন 
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চিস্তাশীল পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ 

বলিয়া থাকেন যে, মনুষ্যমাত্রেরই যখন 

শ্বাধীন ইচ্ছা! সঞ্চলন করিবার ক্ষমত| রহি- 

য়াছে, তখন মনুষ্য জীবনের কার্যকলাপ 

নির্দি্ নিয়মের অধীন বলিয়া শ্বীকার করা 
যায় না। কিন্তু মনুব্য প্রকৃতি বিশেষ রূপে 

পর্য্যালোচনা করিয়া! দেখিলে সহজেই বোধ 

হইতে পারে যে, মন্ুফ্যের শ্বাধীন ইচ্ছ। 

তাহার নির্দিষ্ট প্রকৃতির সীম! উল্লজ্বন পূর্ব্বক 
তদ্বহিভূত বিষয় কর্তৃক পরিশাবিত কি পরি- 

চালিত হইতে পারে না। মন্থষ্যের প্রকৃতি 

নিন্দিষ্ট নিরমাধীন বলিয়া স্বটকার করিলে, 

সেই প্রকৃতিসন্তৃত কার্যকলাপও যে নিদ্দি্ 

নিয়ম।ধীন, তাহ। সহজেই প্রতিপন্ন হইবে । 

অতএব মনুষ্য প্রকৃতি নির্দি্ নিয়মান্থসারে 

পরিশাদিত এবং পরিবন্ধিত হয় কিনা, তাহ!ই 
অগ্রে অবধারণ করা উচিত বোধ হইতেছে। 

নিয়ম শন্বের অর্থ কি, তাহা পূর্ব অধ্যায়ে 
একবার ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নিয়ম কোন, 
ক্রিয়া উৎপাদক ব। গতি পরিচালক শক্তি 

নহে।* ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়, বন্ত বাঁ প্রাণীর 
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যে প্রকৃতিগত গতির প্রণালীবদ্ধ ভাবাস্তর, 
তাহাক্ষেই নিয়ম বলা যায় । নিয়ম, বস্ত 

বা-প্রাণীর প্রকৃতিগত গতির ভাবাস্তর উ- 
পাদদন করে না, কিন্ত এই ভাবাস্তর যে 

প্রণলী-জন্গুসারে উৎপন্ন হয়, সেই প্রণালীই 

নিরম। জগৎবিখ্যাত ফরাশী দার্শনিক 
অগন্ত কমট কারণ শব্দ পরিত্যাগ করিয়! 

তৎস্থানে নিয়ম শব্ব প্রয়োগ করিয়াছেন। 

বস্ততঃ বন্ধ বা প্রাণীর আদি কারণ মনুব্য, 
বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগোচর। এক বস্ত যে 

প্রণালীতে রূপান্তরিত হইলে তদ্বারা অপর 

বস্তর উৎপত্তি হয়, সেই প্রণালীকে নিয়ম, 

বল। বায়। সুর্যের তাপ প্রান্ত হইয়া সমুদ্র 

জল বাম্পরূপে পরিণত হয়; বাস্প শীতল! 

বাঘুস্পর্শে ঘনীভূত হইলে মেঘের আকার 
ধারণ করে; মেঘ আবার সমধিক শীতলতা৷' 

প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত ঘনীন্ভুত হইয়] বৃষ্টি 
রূপে বর্ষিত হয়। এই স্থলে হৃর্য্যোত্তাপ 

এবং সমুদ্র জল এই উদ্ভয়ের সম্মিলন হইলে? 
তাহ'দিগের সন্ষিলিত প্রকৃতির ভাবাস্তর 

প্রপ্তি নিবন্ধন মেঘের উৎ্পত্তি হয়। এই" 

অবস্থাত্তর-প্রাপ্তি-রূপ কার্ধ্যটাকে নিয়ম নামে 
অভিহিত কর! যায়। পরস্ত মেঘের উৎপত্তি 
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আষাঢ় ১২৯০), 

সর্বকালে এবং সকল অবস্থাতে বাম্প হইতেই 
হইতেছে, স্থতরাং আমর] বিশ্বাস করি যে, 

মেঘোৎ্পত্তি সম্বন্ধে নির্দিষ্ট নিয়ম'রহিয়াছে। 

পক্ষান্তরে যদি কখন সমুদ্র বাস্প হইতে, 
কখন বৃক্ষ হইতে, বা কখন পুষ্প হইতে মেঘ 
উৎপন্ন হইত, তাহা! হইলে, মেঘোঁছিপত্তি' 

সম্বন্ধে যে নির্দিষ্ট নিয়ম রহিয়াছে, তাহ! 

বলা যাইত না। সেইরূপ মনুষ্যমনের ইচ্ছা 

ধদি কোন নির্দিষ্ট মানসিক ভাবসভ্ভৃত 
না হয়, তাহ! হইলে। অবশ্ঠই স্বীকার করিতে 

হইবে যে, মনের কার্ধ্যকলাপ কোন 

নির্দি নিয়মের অধীন নহে । কিন্ত মান- 

সিক শক্তিগুলি বিশেষরূাপে পর্যালোচনা 

করিলে দেখা যায় যে, মনুষ্যের মন প্রথমতঃ 

কোন না কোন বিষয় সম্বন্ধে আমলা 

করে, পরে সেই জ্ঞান তাহার মনেতে একটী 

ভাব ব| "আবেগ আনয়ন করে, এবং সেই 

ভাব ব! আবেগদায়া পরিচালিত হইয়া 

মনুষ্য তদভাবান্থ্যায়ী কার্য্য করিতে ইচ্ছা 

করেন। ন্ুতরাং জ্ঞান, ভাব বা আবেগ 

উৎপাদন করে, এবং ভাব বা '্সাৰেগ আবার 

ইচ্ছা উৎ্পাদনকরে । কোন বালকের 
সম্মুখে ,একটী পুতুল উপস্থিত করিলে 
বালক প্রথমতঃ তাহা! দর্শন করিয়া উহ্থার 

বিদামানতা জ্ঞাভ হুয় এবং এই বিদামানত। 

স্বদ্ধীয় জান তাহার:মনোমধ্যে এঁ পুতুলটীর 
প্রতি ভালবাসার ভাব আনয়ন করে, কিনা 

পুতুল বিকটাকুৃতি হুইলে ভয়ের ভাব 
আনয়ন করে। তৎ্পরে বালকের মনে 

ভালবাসার' ভা আনীত হইলে, বালক সেই 

পুতুল ধরিবার জন্ত উদ্যোগ করে, অথবা 
ভয়ের ভাব আনীত হইলে, বালক তৎক্ষণ1ৎ 

পুতুলের নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে। 
এই প্রকারে মনে যঙ্জপ জ্ঞান জন্মে; তদনু- 
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রূপ ভাবের উৎপত্তি হয়, এবং সেই ভাবাহু- 

রূপ ইচ্ছার সঞ্চার হয়। ন্মৃতরাং মানব 

মনের' কোন ইচ্ছাই বিনা কারণে উপস্থিত 

হইতে পারে না) কিন্ত যখন মানব মনের 

ইচ্ছাই জীবনের গতি নিরূপণ করে (অর্থাৎ 

মাছষ যে কোম কাধ্য করে তাহা কোন 

ইচ্ছাঘারা পরিচালিত হইয়া. করে) এবং: 

সেই ইচ্ছা আবার যখন নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে, 

মানবমনে সঞ্চারিত হয়, তখন মাহ্থষের 

কার্যকলাপ যে নির্দি নিয়মাধীন' তাহা: 
অবশ্ঠই শ্বীকার করিতে হইবে । সমুদ্র জল. 
হইতে যেমন বাস্পের উৎ্পত্তি হয়, এবং: 

বাম্প হইতে যেমন মেঘের উৎপত্তি হয়, 

সেই প্রকার জ্ঞান ভাব উৎপাদন কন্তে এব 

ভাব হইতে ইচ্ছার উৎপত্তি হয়। সুতরাং 

জ্ঞান, ভাব ও ইচ্ছ! ইহাদিগের মধ্যেও কার্ধ্য- 

কারণশৃঙ্খল বর্তমান রহিয়াছে ৮ জ্ঞানের 

বিভিন্নতানুসারে-ভাব বা.আবেগের বিভিন্নত! 
হয় এবং ভার বা আবেগের বিভিন্নতানুসারে 

ইচ্ছার বিভিন্নতা হইয়া! থাকে । মহ) মন 

মুজিকান্বরূপ, জ্ঞান বীজন্বরূপ। মৃত্তি- 

কাতে বীজ রেপন করিলে যেমন বৃক্ষের 
উত্পপত্তি হয়, মেইরপ বিষয় বিশেষের জন 
মন্যেমধ্যে প্রবেশ করিলে ভাব. বঠ আবেগের 

উদ্ৎপত্তি হয় এবং বুক্ষ হইজে যেমন ফলের; 

উৎপত্তি হয়, তেমন ভার; হইতে ইচ্ছার! 

উৎপত্তি হয় । 

কিন্ত সকল, প্রকারের মৃত্তিক। বা সকল 

স্থানের মৃত্তিকা, একরূপ নহে । কোন মৃত্ধি- 

কাতে বীজ সতেজে অস্কৃরিত হয়, কোন 
মুত্তিকাতে বীক্ষ একেবারেই অস্কুরিত হয় ন৮ 

কোন সৃত্বিকাঁতে বীক্জ নিস্তেজ বৃক্ষ উৎ্পাঁ- 
দন করে। সেই প্রকার মানসিক শক্তির 

তারতম্যা্থসারে বিষয় বিশেষের জ্ঞ(নসম্ভ,ত | 
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ভাব বা আবেগের তারতম্য ঘটিয়! থাকে; 
এবং ভাব বা আবেগের প্রকৃতিগত গতি 

অনুসারে ইচ্ছার সঞ্চার হয়। এবং সেই 

ইচ্ছাই মান্ষকে কোন না কোন কার্ধ্যে 

পরিচালন করিয়া জীবনের গতি অবধারিত 

করে। 

কিন্ত বহির্জগতের পদার্থ, ঘটনা বা অব- 

ত্বার সংঘর্ষণসম্ভত জ্ঞান, আবেগ ও ইচ্ছা 

প্রভৃতির মধ্যে যেরূপ নিয়মিত কার্ধা কারণ 

শৃঙ্খল দু হয়, সেই প্রকার মনের আত্যন্ত- 
রিক শক্তিসমুখিত বিশ্বাস এবং ভাব সম্ভৃত 
কার্ধাকলাপ ও নির্দি নিয়মের অধীন । 

.বহির্জগতস্থ পদার্থ, ঘটনা কি অবস্থার 

সংস্পর্শ ব্যতীত মনের আভ্যন্তরিক শক্তি- 

নিচয় সঞ্চালিত বা প্রক্ষ-টিত হয় না। বহি- 
ভগৎসন্থন্ধীয় জ্ঞান বা অভিজ্ঞভা মনের 

অন্যান্য নিশ্চে্ট শক্তিকে উত্তেজনপূর্ববক 
মনোমধ্যে কতকগুলি অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় 

বিষয়সন্বন্ধে বিশ্বাস, চিস্তা এবং ভাব অ'ন- 

যন করে। অর্থাৎ বহির্জগতের যে সকল 

বসত, ঘটন]1 ব| অবস্থ। ইন্দ্িয়গোচর, তৎসম্বদ্ধে 

জ্ঞান লাভ হইলে মূন প্রকৃতিগভ নিয়মাহ- 
সারে তাহার মূল কারণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত 

হয়। কিন্ত আমাদিগের কেন বিষয়ের 

মূল কারণ অথবা শেষ কারণ জানিবার শক্তি 

নাই। পদার্থ, ঘটন! বা অবস্থার মূল কারণ 

কিম্বা শেষ কারণ মঙ্ুষ্যবুদ্ধির অগোচর | 

সর্য্যোত্বাপসংস্পর্শে কেন সমুদ্রজল বাস্প" 

দ্নপে পরিণত হইল, তাহা. আমরা জানিতে 

পারি না। কিন্ত মানব মন এই সকল 

অজ্ঞেয় বিষয় জানিতে না পারিলেও তাহার 

অস্তিত্ব অন্বীকার করে ন1। 

আমর] কোন বিষয়ের মূলকারণ জানিতে, 

শারিনা। অথচ তাহার কোন মূল কারণ 
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আছে বলিয়া বিশ্বান করি । মনের আত্যস্ত- 
রিক শক্তি-সমুখিত এই প্রকার অজ্ঞাত এবং 

অজ্ঞেয় বিষয়ের অস্তিত্বস্থন্ধীয় বিশ্বাস বা 

জ্ঞান মনোমধ্যে কতকগুলি অপরিষ্ষট ভাব 
উত্পাদন করে । & 

দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ ২ এই 
প্রকার বিশ্বাস বা জ্ঞানকে আত্মপ্রত্যয় 

(106816100) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ॥ 

কিন্ত এই আত্মপ্রতায় সন্বদ্ধে ভিন্নং দার্শনিক 

প্তদিগের মধ্য মতের মিল নাই। . 

জগদিখ্যাত জান্বানদার্শনিক ইমান্ছু- 

য়েল ক্কাণ্ট আত্মপ্রত্যয়কে ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞান 
(10850010092 69] 10005119060 0: 20070869 

1029) বলিয় ব্যাখ্য। করিয়াছেন। কিন্ত 

মানঝে্স মনোমধ্যে ইন্দ্রিয়াতীত কোন জ্ঞান 

আছে কিনা তাহ! নির্ণয় করা এপুস্তকের 

উদ্দেশ্য নহে। ইঈদৃশ প্রশ্নসমূহ কেবল 

মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য । আমরা কেবল 

এই মাত্র সপ্রমাণ করিতে চেষ্টাকরিব যে, 

মানব মন যেরূপ বহির্জগন্তের পদার্থ, ঘটন। 
ব৷ অবস্থাসভভৃতজ্ঞানদ্বার৷ পরিচালিত হইয়া 

এক প্রকার গতি লাভকরে, সেইরূপ 

মনের আভ্যান্তরিক শক্তিসমুখিত বিশ্বান ও 

আবেগঘ্ারা পরিচালিত হইয়। গত্যন্তর 

প্রাপ্ত হইতে পারে। মানব মনের এই 
আভ্যস্তরিক শক্তিই তত্বজ্ঞ(নের মূল কারণ। 
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মানব মন শুদ্ধ যে কেবল দৃষ্ট এবং অন্গুতব- 
নীয় (196078919 ) বিষয়ই উপল 

করিতে পারে, তাহা নহে, কিন্ত অদৃষটপূর্ব 

এবং অনন্থভবনীয় বিষয় সন্বন্ধেও মন 

এক প্রকার অপরিষ্ষ,ট ভাব ধারণা করিতে 

সম্পূর্ণ সমর্থ । এই অননুভবনীয় বিষয় 

সম্বদ্ধীয় জ্ঞান অন্ভুভবনীয় বিষয় সম্বন্ধীয় 

জ্ঞানের ন্তায় মানব মনে আবেগ ও ইচ্ছা 

উৎপন্ন করিয়! থাকে । সুতরাং ভিন্ন প্রককতি- 

বিশিষ্ট জ্ঞান মন্ুষ্যমনে স্বতন্ত্র প্রকৃতি- 

বিশি্ আবেগ উৎপাদন করে, এবং ম্বতন্ত্র 

তন্ত্র আবেগ আবার বিঞিন্ন প্রকারের 

ইচ্ছা উত্পাদন করিয়া মানবজীবনে ভিন্ন ২ 

গ্রকার গতি প্রদানকরে ৷ এতৎ পূর্ববঅধ্য।য়ে 

মনুষ্যমনে যে আভ্যন্তরিক শক্তির বর্তমান- 

তাঁর কথ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই আত্যত্ত- 

রিক শক্তি আর কিছুই নহে-_শুদ্ধ মানব 

মনের অদৃষ্পূর্ব্ব এবং অননুভবনীয় বিষয় 

ধারণ। করিবার শক্তি মাত্র। দৃষ্ট এবং 

অন্গুভবনীয় বিষয় উপলব্ধি করিবার শক্তি 

এবং অনৃষ্ঠ ও অননুভবনীয় বিষয় ধারণ। 

করিব।র ণক্তি ইহারাউভর়ে মনুষ্যমনে সম্মিলত 

হইয়। কি প্রকার কার্ধ্য করে এবং কিরূপেই 

ব। পরিবঞ্ধিত হয়, তাহাই অগখ্রে সমালোচন। 

কর। কর্তব্য | | 
চা 
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বাল্যকালে মানবদ্দীবন কেবল. বহি- 
গতস্থ পদার্থ, ঘটনা অবস্থাসমুখিত শক্তি- 
দ্বারা পরিশাসিত হইতে থাকে । বস্ততঃ 

মনুষ্য জম্মকালে যে সকল অবস্থা, ঘটন। ব! 

পদার্থ ঘারা পরিবেষ্টিত থাকে, সেই সকল 

অবস্থা, ঘটনা বাঠপদার্থসমুখিত শক্তি দ্বার! 

তাহার মনের প্রথমগতি নিরূপিত হয় । 

এইরাপেু বাল্যাবস্থায় মনুষ্য ' সম্পূর্ণরূপে 

অবস্থার দাস। তাহার মনোমধ্যে এসময়ে 

কোন স্বাধীন ইচ্ছার লঞ্চার হইতে পারে না। 

একটা শিশুর মন এক মুহূর্তে একটা সুন্দর 
পুতুল দ্বারা! আক্ুষ্ট হইয়া তাহা পাইবার জন্য 
প্রলুষ হয়, অপর মৃহ্র্তে ক্ষুধাবোধঘ।র! 

পরিচালিত হুইয়।৷ আহার করিবাব জন্য 

ইচ্ছপ্রকাশ করে। কিন্ত এদিকে ক্রমশঃ 

যেমন তাহার মানসিক শক্তি গুলি পরিপন্কত! 

লাভ করে, তেমন অপর দিকে বহির্জগতস্থ 

পদার্থ, ঘটনা! ও অবস্থাসমুখিত শক্তি গুলির 

পরাক্রম ক্রমে ২ হীস প্রাপ্ত হয়। পঞ্চম- 

বায় শিশুর মন একটা সুন্দর পুতুলদ্বার! 
আকুষ্ট হুইয়। তাহা পাইবার জন্য প্রলুব্ধ হয় ; 

কিন্তু ষোঁড়শবর্ধায় বালক পুতুলের প্রলো- 

ভনকে অনায়াসে পরাস্ত করিতে পারে। 

আবার যোড়শবর্ধীয় বালকের মন বেশ- 

ভূষার প্রলোভনঘ্বার। যত্রাপ পরিচালিত হয়? 

চত্যারিংশ বর্ষীয় বৃদ্ধের মন তক্রপ হয় না। এই 

প্রকারে বয়ো বৃদ্ধির সঙ্গে মনুষ্য বহির্জগতপ্থ 

এক প্রকার পদার্থ, অবস্থা বা ঘটনসমুখিভ 

শক্তিকে পরাস্ত করিয়। অন্যবিধ পদার্থ,অবস্থা 

বা ঘটনাঘারা পরিশাসিত হইতে থাকে? 
সুতরাং তাহার কার্যকলাপ, তাহার. তাখ- 

কালিক অবস্থার অবস্থমভাবী ফল ভিন্ন আর 

কিছুই নহে) প্রত্যেক নরনারী যেরূপ পরি- 

বারের মধ্যে জন্মগহণ করে এবং বাল্যকালে 
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.ষে প্রকার শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহার জীবন- 

গতি যে তদনুরপ প্রকৃতি লাভ করে,তাহাতে 

,কোন দনেহ,নাই। কিন্ত 'রহির্জগতের ছিন্ন 

পদার্থ “ঘটনাও অব গার সংঘর্ষণে মন যতই 

অধিক পরিমাণে গত্যন্তর প্রাপ্ত হইতে থাকেঃ 

তই তাহার আত্যন্তরিক শক্তির তেজ 

পুরিবন্ধিত.হয়। 

ব্যায়ামদ্'রা ফদ্রপ শারীরিক 'শক্তির 

প্রারিপকতা জন্মে,সেই প্রক্কার মানসিফ শক্তি- 

নিচয় বিবিধ বিষয়ের চিস্তা :ও অধ্ায়নদ্বারা 

'আেমশঃ পরিক্ষট হয় । কোন জড়পদার্থের 

উপর এক 'একট্টী নূতন 'রল প্রয়োগ করিলে 

ঘেমন ছাহার গত্যন্তর হুইতে থাকে, 

সেই প্রকার এক একটী বিষয়সম্বন্ধীয় জ্ঞান 

না চিন্তা্ধার। মানবমনেও একটী নুতনগতি 

প্রদত্ত হয় । বৃহৎ মন্ষ্যদমাজমধ্যে নিম 

'ত্েকস্থ শ্রমোপজীবিদ্িগকে অধিক চিন্তা 

করিতে হয় না, ঈই জন্য যে সকল রাঁজ- 

পুকুষকে সামাজিক ও রাজনৈতিকাদি নানা 

রিষয়ে সতত চিত্ত করিছে হয়, তাহা(দিগের 

ম্নন-উক্ত শ্রমোপজীবিগণের মন অপেক্ষা 

জ্গপ্নিকতর গত্যত্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 

রাজমন্ত্রী ্লাডু্টোনের মন জসংগ্য বিষয়ের 

চিস্তাঘারা! সর্বদা বিলে'ড়িত হইয়া মুহুর্তে 

পলহর্তে গত্যত্তর প্রাপ্ত হয়+ কিন্ত একটা 

ব্রুষকের ন্নীন কেবল জীবিকা নির্বাহের উপায় 

(চিত্তনে নিবি থাকাতে একমাত্র নির্দিষ্টগ্রতি 

£মবলম্বন করে। 

কিন্ত এতৎ পূর্ব-জধ্যায়ে উল্লিখিত হই- 

প্লাছে যে, বহি্গিতস্থ পদার্থ, ঘটনা কিনব 

গজবছ্থাসস্ভৃত যতগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের 

কি মানব মনে ইচ্ছা উৎপাদন করে)তন্মধ্যে 
ফ্ুতকগুলি প্রবৃত্তি-উত্তে্নক এবং কতকগুলি 

নলিবৃতি-গ্রদায়ক | ন্তুতরাং কোন বস্ত যেরূপ 

এনব্যভায়ত (৬ম খণ্ড, হয় সংখ্যা । 
নিরিহ তারি াডাজর তারাদের তেন 

ছুইটী 'বিপরীত আকর্ষশূদ্ধারা আকৃষ্ট হইয়া 

নিশ্চলতা প্রাপ্ত হয়, তন্রপ মানব মন 

প্রবৃতি-উত্তেক্গক ও নিবৃত্তি-প্রদায়ক এই ছুইটী 

বিরুদ্ধশক্তিহারা আকৃছ হইলে সাম্যভাবা- 
পর হয়। সাম্যতাবাপন্ন মন তখন কেকগ 

আত্যস্তরিক শক্তিদ্বার পরিচালিত হইয়। 

তত্বজ্ঞান-কক্ষে পরিজমণ করে। অজ্ঞের 

এবং অনন্থভবনীয় বিষয় সন্বদ্ধে মন্নষ্যমনে 

যে অপরিচ্ষ,ট জ্ঞানের বিদ্যমানতা,ত্রাহাকেই 

মনের আভ্যন্তরিক শক্তি বলির! ব্যাখ্য। করা 

হইয়াছে, এবং এই আভ্যস্তরিক শক্তি আবার 

তথজ্ঞানের মূলকারণ প্ললিয়। নির্দেশ করি- 

য়াছি। এই অপবিষ্ষণ্ট ভাব সায্যাবস্থাপন্ন 
মন্ুযা মনে যে গতি প্রদান করে, সেই গভিই 

জীবনের শ্বাভাবিক গতি এবং এই অপরি- 
দ্কুট ভাব সাম্যাবস্থাঁপন্ন মানবমনকে যে পথে 

পরিচালিত করে, সেই পথই মানব মনের 
স্বাভাবিক কক্ষ। পূর্বে উদ্জিখিত হুইয়াছে 
“ষে, রিঘয় বিশেষের কামনাঘ্ারা যখন মানব 

মন পরিচালিত হয়, তখন কক্ষত্রষ্ট গ্রহের 

স্তায় কোন এক দিকেই ধাবিত হইতে থাকে । 

অতএব এক্ষণে সহজেই প্রতিপন্ন হইবে যে, 

বহির্জগতস্থ বিষয়ের কামনাবিশিষ্ট মন, বহি" 

র্গতস্থ নিবৃতিপ্রদায়ক শক্তি কর্তৃক আকুষ্ট 

হইয়া, সাম্যভাব প্রাপ্তাস্তর আত্যন্তরিক শক্তি 

দ্বারা পরিচালিত হইলে শ্বীয় কক্ষে পরিভ্রমণ 
করিতে সম্পূর্ণ সয়র্থ হয়। স্মৃতরাং মন্থ্ষট 

ম্ন খন বিষয় বিশেষের কামন। পরিত্যাগ 

করিয়া, স্বীয়,আত্যস্তরিক শক্তিঘার৷ পরিচা- 
লিত হুয়। গন আপন স্বাধীন ইচ্ছা! সংরক্ষণ 

পুর্ব্বক শ্বাজাবিক গতি প্রাপ্ত হয় । পক্ষান্তরে 

বিষয় বিশেষের ক্লাহলাঘার। পরিচালিত 

হইলে তাহার দ্বারীনন ইচ্ছা সঞ্চালন কল্পিবার 
কোন শক্তি থাকে নাও এবং খন মঙ্গৃষা 
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'সশপূর্ণরূপে অবস্থার দাস। এইস্থলে 

মানবজীবনে ছুই প্রকার গতির বিদ্যমানতা 
প্রতীয়মান হইতেছে,মানবমন কোন 

বিষয় বাসনাঘান্লা . পরিচালিত হইলে এক 

প্রকার গতি প্রাপ্ত হয় এবং বিষয় বাসন 

'বিবঞ্জি মন তত্বজ্ঞনদ্বারা পরিচালিত 

হইলে অন্যবিধ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 
কিন্ত মনুষ্য বিষয় বাসনাদ্বারা পরিচা- 

'লিত হইলে তাহার কার্ধ্যকলাপ বক্রুপ নিপ্দি্ 

নিয়মের অধীন, তত্বজ্ঞ।ন দ্বার! পরিচাপিত 

হইলে যে. ভজ্জপ নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন 

রহিয়াছে, তাহা সহজেই প্রতীত হইবে। 

'অর্থাৎ মন্ধুষ্যুকে অবস্থার দাস বলিয়! শ্বীকার 

'করিলে, তাহার কার্ধযকলাপ যন্তরপ নির্দি 

'নিয়মের অধীন বলিয়! প্রতিপন্র হয়, আহার 

অনে স্বাধীন ইচ্ছা সঞ্চালনক্ষমতার বিদ্যযা- 

নত শ্বীকার করিলেও তদীয় কার্ধ্যকলাপ 

জপ নিয়মাধীন বলিয়। প্রমাণিত হইবে। 
কিন্তু মনুষ্য মন যখন আত্যস্তরিক শুক্তি- 

সমুখিত তত্বজ্ঞানদ্বারা পরিচালিত হয়, 

কেবল তখনই যে ন্বকীয় ম্বাধীন ইচ্ছা! সধ্া- 
লনে সমর্থ হয়, এ বিষয়ে আর দ্বিরু(ক্তি 

নিপ্রয়োজন । আমাদিগের প্র/চীন যোগ- 

শা কথিত হইয়াছে__ | 

বন্ধুরাস্মাত্ম নম্তন্ত যেনৈবাস্বাক্মনাজিতঃ। 

অনাত্মনস্ত শক্রত্বে বর্ডেতাত্মেব শক্রবৎ্॥ 

জিতাভুনঃ প্রশাস্তস্ত পরম্াত্ব। সমাহিতঃ | 

শীতোষ সখ ছুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ | 

জানবিজান তৃপ্তাত্মা কুটস্থে৷ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ 

যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সম লোগ্াশ্ম কাঞ্চনঃ | 

অর্থাৎ, যিনি আক্মাঘারা আত্মাকে জয় 

করিয়াছেন, তীহার জাত্বাই আত্মার বন্ধু, 
কারণ অঙ্গিতাত্বার শক্রভাবে আত্মাই শক্রবৎ 

থথাকরেন। দিতাক্বা এবং রাগাদিরহিত 

নব্যভারত। ৬৯ 

সাধকের পরমাত! এবং স্বীতোষ্ সুখ ছুঃখ 
মানাপম[ন সম্বন্ধে সমভাবে বর্তমান থাকে। 

জ্ঞান এবং বিজ্ঞান্কারা ধাহার আম্মা পরি- 

সুপ্ত, তিনিই নির্বিকার ও জিভেকত্দিয় ; 
এবং উক্তদ্ধপে স্মমহিত যোগ্ীর নিকট 

মৃত্বিক! প্রস্তর ও স্বর্ণ সকলই সমান । বস্ততঃ, 
মন্য্য যখন মনের. আত্যন্তরিক শক্তি- 

দ্বারা বহির্জতের সংঘর্ধণসম্ভৃত মানসিক 

শক্তিকে পরাজয় করিতে. পারে, তখনই 

কেবল মন্ষ্যকে জিতাত্বা বলা যায় । কেন 

না, তখন তিনি আস্মাদারা। আম্মমকে পরা- 

জয় করেন। জিতাত্ব! মানবই ম্বাভাবিক 
মনুষ্য এবং জিতাক্মার প্রকৃতিই মন্ুষ্যের 

হ্বভাবিক প্রন্কৃতি। 

ইহা পুর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, 
আধ্যাত্মিক নিয়মাবলী সম্বন্ধে চিরাম্ধতা 
নিবন্ধন অনেকানেক চিন্তাশীল পণ্ডিত মনু- 

য্যের জীবনগতি নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়। 

নানাত্রমজীলে নিপতিত হুইয়ীছেন। কেহ 

কেহ মন্ুুষ্যের শ্বাধীন ইচ্ছ] সধালন ক্ষমত। 

সম্পূর্ণ অন্বীকার করিয়াছেন; কেহ কেহ 
আবার মানবের এই ম্বাধীনেচ্ছা! সঞ্চালন 

ক্ষমতার অন্তিত্ব শ্বীকার করিতে গিয়া এই 
মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মনুস্যদিগের 

কার্ধ্য কলাপ নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন হইতে 

পারে না। কিন্ত ীবাস্মার সহিত পরমা ত্বার 

যে সন্বন্ধ, মনুষ্যের ম্বাভাবিক অবস্থায়, সেই 
সন্বন্ধটী জীবাত্ব ও পরমাস্বার মধ্যস্থিত পার- 
্পরিক আকর্ষণ। যেমন পৃথিবী হুর্ধ্যকে 

এবং হুর্ধ্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ 
নীবাত্বম পরমাত্বাকে এবং পরমাত্মা জীবা- 

স্বাকে আকর্ষণ করিয়া! থাকে । মানব মনে 

অজয় বিষয়ের অস্তিত্ব সৃত্বদ্ধে যে অপরিশ্্ুট 

জান রহিয়াছে, সেই জান, ক্ষমে পরিবদ্ধিত 
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হইরা তত্বজ্ঞানরূপে পরিণত হয়; এবং সেই 
তত্বজ্ঞানসমুখিত ভাব বা আবেগই জীবাত্মা। 
ও পরমাত্মার মধ্যস্থিত পারস্পরিক আকর্ষণ । 

জীবাস্মা যে পরিমাণে তত্বজ্ঞানপরিশৃন্ঠ হয়, 
সেই পরিমাণে জীবাস্ম! ও পরমাত্মার মধ্য- 
স্থিত আকর্ষণ নিস্তেজ হইয়া! যায়, এবং 

সম্পূর্ণ রূপে তত্বজ্ঞান বিবর্জিত জীবাত্মা 
প্রাগুক্ত আধ্যাস্মিক আকর্ষণ পরিশৃন্ত হইয়া 
কেবল ইন্দরিয়-াহ্ায বিষয় বাসনাদারা! গরি- 

চালিত হইতে থাকে । এই শেষোক্ত অবস্থা- 

প্রাপ্ত মনুষ্য সম্পূর্ণ রূপে অবস্থার দাস। 

কিন্তু অবস্থার দাসত্বাবদ্ধ জীবাত্সী কোন্ অব- 

স্থায় কি প্রকার কার্ধ্য করিবে, তাহ! বিজ্ঞা- 

নবিৎ পণ্ডিতগণ সহজেই ভবিষ্যৎ বক্তার 

স্কায় গণনা! করিয়। নিরুপণ করিতে পারেন । 

ইংলশীয় দার্শনিক জন &,য়র্ট মিল বলিয়া" 

ছেন যে, কোন মন্ুষ্যের মানসিক প্রবৃত্তি 

এবং তাহার শ্বভাব ও প্রকৃতি কিরূপ তাহ৷ 

জানিতে পারিলে, সেকি প্রণালীতে কার্ধ্য 

করিবে তাহা! ভ্রান্ত রূপে নির্ণয় করা যাইতে 

পারে।* অধিকন্ত যদি বিশেষ রূপে সেই 
মন্ষ্য আমানদিগের নিকট পরিচিত হয় এবং 

কি প্রকার প্রলোভন তাহার প্রবৃত্তিকে উত্তে- 

' ভিত করিতে পারে, তাহা জ্ত থাকি; তাহা 

হইলে, তাহার আচার ব্যবহার জড়রাজ্যের 
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নধ্যভায়ত । (২ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা 

কারধ্যকলাপের স্তায় নিশ্চিতরূপে অবধারণ 
কর! যায়। | 

বস্ততঃ ষে সকল মনুষ্য একেবারে ততব- 
জ্ঞান বিবজ্জিত হইয়া কেবল বিষয় কামন। 

দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহাদ্িগের জীবন- 

গতি নির্ণয় করা! তত কঠিন বলিয়! প্রতীয়- 

মান হয় না। যদ্দি তাহাদিগের হৃদয়স্থিত 

সর্ধপ্রবল আসক্তি সকল নিরূপণ করা 

যায় এবং কোন কোন বিষয় দ্বারা তাহা" 

দ্রিগের মন প্রলু্ধ হইয়া বিমোহিত 

হইয়াছে, তাহ! সমাক রূপে পরিজ্ঞাত 

হওয়] যায়। তবে তাহারা কিরূপে কার্ধ্য 

করিৰে, কি প্রকার ভাব হৃদয়ে পোষণ 

করিঝে তাহা অনায়াসেই নিণীতি হইবে । 

আবার যে সকল তত্বজ্ঞ(নপরায়ণ মুক্ঞাত্ব! 

বিষয়বঙ্ধন একেবারে ছিন্ন করিয়া শ্বর্গীয় 

ভরীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার্দিগের জীবন- 

গতি মির্ণর কর! এতদপেক্ষাও সহজ বলিয়! 

বোধ হইতেছে । ভাহ'র! কেবল পরমাস্তার 

আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমশঃ উন্নতির 

সোপানে অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু যাহা- 

দিগের বিষয়াসক্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত 

হয় নাই; এবং তত্বজ্ঞানের আভাসমাত্র 
অস্তরাত্মীকে সংস্পর্শ করিয়াছে, এই প্রকার 

বিমিশ্রণ-প্রাপ্ত জীবাত্বার জীবনগতি নির্ণয় 

করা সর্বাপেক্ষা কঠিন। ইছাদিগের জীবদ 
প্রহ্থেলিকার চ্গায় বোধ হয়। ইহারা সর্বদাই 

সংসারচক্রে ঘূর্ণায়মান হইতেছে। ইহাদিগের 

কার্ধযকলাপ মধ্যে নির্দি নিয়ম আবিষষার 

করিতে গিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেনস্থ দার্শনিকগণ 

নানাধিধ যত প্রচার করিয়াছেন। কিন্ত 

জড়জগতের পদার্থ সকলের গতিনন্বস্বী় 
নিয়মাবলী বিশেষরপে: পর্যযালোচনা করিয়া 

দেখিলে). এই প্রকার বিমিজপগ্রা্ড জীবনের 
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গতিও পর্ণ কর! যাইতে পারে । কোন 

জড় পদার্থ, ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে বিবিধ 

প্রকার বল দ্বারা আকৃ্ হইলে, সর্বাপেক্ষা 

অত্যক্প প্রতিবাতশৃন্ধ পথ উক্ত পদার্থের 

গতি-পথ হুয়। সেই প্রকার বিশিশ্রণপ্রাপ্ত 

ভ্রীবনের গতিপথও জীবন বিশেষের ছুর্দম 

শৃহা ও অশাসিত প্রত্ৃতি দ্বারা নির্ধারিত 

হইয়] থাকে ।* কিন্তু বিমিশ্রণযুক্ত জীবনে 

যেসকল বিবিধ প্রকারের প্রবৃত্তিউভ্তেজক 

ও নিবৃত্তিপ্রদায়ক শক্তি কার্ধ্য করিয়! থাকে, 

তাহা বিশেষরূপে পর্য্য।লোচন] করিতে 

হইলে, অগ্রে বৃহৎ মনুষ্য সমাজের সহিত 

নব্যগারত |. 
& 

লী 

জন বিশেষের জীবনের কি প্রকার সনবন্ধ 

রহিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা উচিত। অতএব 

এতৎপরবর্ভাঁ অধ্যায়ে মনুষ্য সমাজের কার্ধ্য' 

কলাপ যে, নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন, তৎ-পর্যযা- 

লোচন কালে বিমিশ্রণপ্রাপ্ত জীবনের গতি- 

মুখ সন্বন্ধেও সমালোচনা করা যাইবে। 

এই অধ্যায়ে উপসংহারে এ বিষয় উল্লেখ 

করা উচিত বোধ হইতেছে যে, বৃহৎ মনুষ্য 

সমাজের সহিত প্রত্যেক মানব-জীবনের যে 

নিগুঢ় বন্ধন রহিয়াছে, তৎসন্বদ্ধে বুৎপত্তি 

না হইলে মানব-জীবন-গতি নির্ণাত হইতে 

পারে না। 

হিন্দ, আর্ধ্যগণের বেদাধ্যয়ন। 

আর্ধাঙ্গগতে খথেদের ন্যায় প্রাচীন ও 

আঁদিম গ্রন্থ আর নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 

আধ্যভাষার সহিত তাহাদের ভাবার শংশ্রব 

দেখিয়। ঞগবেদকে তাহাদের আপন প্রা- 

চীন গ্রন্থ বলিয়াও সময়ে সময়ে স্পর্ধ। করিয়! 

থাকেন। যেখগৃবেদ তিন চারি হাজার 

বৎসর হইতে কোটী কোটা লোকের ধর্মের 

ও নৈতিক জীবনের মূলম্বরূপ হইয়াছে, 

প্রাচীন সময়ে দে বেদ কখনও মুদ্রত বা 

প্রচলিত হয় নাই। অনেক জিজ্ঞাস 

করিতে পারেন, এত প্রাচীন সাহিত্য কিরূপে 

রক্ষিত হইয়। আপিতেছিল? বর্তমান সখয়ে 

বেদের পাঙুলিপি দেখ! যায় বটে, কিন্ত 

রা শাকের সহশ্রবৎ্বরের পূর্বের ভারতীয় 
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স্কৃত পাগুলপি প্রায় নাই। বৌর্ধ ধর্সের 
প্রারস্তের বা বৈদিক সাহিত্যের শেষ সময়ের 

পুর্বে যে, ভারতে লিপি প্রণালী প্রচলিত 

ছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়৷ যায় না 

তবে কিরূপে ব্রাহ্মণ, স্থত্র ও প্রাচীন স্তে- 

ত্রার্দ বিদ্যমান ছিল? এই জিজ্ঞাসার 

পরিতৃপ্তির জন্য বল উচিত যে, সমগ্র বেদ 

কেবল ভারতের আধ্যগণের অপূর্ব স্মৃতি 

শক্তির বলে রক্ষা! পাইয়া আদিতেছিল। 

এই সমুদয় ম্মরণ রাখিবার জন্য বিশেষ 

বিশেষ নিয়ম নিষ্ধারিত ছিল। এখন 

শিক্ষার্থিণণ পাঠশালায় ব1 বিশ্ববিদ্যালয়ে যে 

সময় অতিবাহিত করেন, ভারতের উচ্চ তিন 

বর্ণের বংশসম্ভত সস্তানেরা সে সময়ের 

মধ্যে কোন গুরুর মুখ হইতে বেদ অভ্যাস 

করিতেন। ইহ! তীহাদের পবিত্র কর্তবঃ 

বলিয়া! বির্ধারিত ছিল। এই পবিত্র কর্তবেঃ 

গদাসীন্য দেখাইলে তাহাদিগকে সমাজে 
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স্বণিত হইতে হইত । লিপি-প্রণালীর স্থির 

পূর্ব্বে সাহিত্য সজীবিত রাপিবার আর কোন 
উপায় ন। থাকায়, যাহাতে বেদের কোন রূপ 

ব্যাঘাত না৷ ঘটিতে পারে, তদ্ধিবর়ে তাহার 

অতি সাবধান ছিলেন । 
প্রাচীন সময়ে বেদ কিরূপে মুখে মুখে 

শিক্ষা! দেওয়া হইত্ত, শিক্ষক কি নিয়মে ছাত্র- 
দিকে পাঠ, দিতেন, ছাত্রেরাই ব। কি নিয়মে, 

সেই পাঠ আয়ত করিত, এস্লে সংক্ষেপে 

তদ্বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে । এষ্টের 

অন্ততঃ পাচ শত বৎসর পুর্বে ভারতের 

শিক্ষাগৃহে কিরূপ শিক্ষা প্রণালী প্রবর্তিত 

ছিল, তাহা ইহাতে জাঁন। যাইবে । 

ধগ্বেদের প্রাতিশাখ্যে উক্ত বেদের 
উচ্চারণ বিধি উল্লিধিত হইয়াছে । যাক্ক ও 

পাণিনির আবির্ভাব সময়ের মধ্যে, শ্রীঃ পুঃ 
প্র্চম বা ষষ্ঠ শতাব্বীতে বোধ হয় প্রাচীন 
প্রাতিশাখ্য লিখিত হইয় থাকিবে। উক্ত 

প্রাতিশাখোর পঞ্চ দশ অধ্যায়ে অধ্যয়ন ও 
অধ্যাপনার ৰ্বিবরণ দেখিতে পাঁওয়! যায়। 

শিক্ষককে নির্দি্ সমস্ত বিষয়ে পারদর্শী 
হইতে হইত। ব্রহ্ষচারীর করণীয় সমুদয় কার্ধ্য 
সম্পন্ন না করিলে কোন শ্িক্ষকই অধ্যাপ* 

কের পদে অধিষিত হইতে পারিতেন ন1। 

শিক্ষক যেমন কতিপয় নির্ধারিত বিষয় 

সম্পাদন করিতেন, তেমনি ছাত্রকেও কতি- 

পয় নির্দি্ নিয়ম অবলম্বন করিতে হইত ॥ 
এই নির্দিষ্ট ব্রতপালনোন্ব,ধ শিক্ষার্থী ব্যডীত 
শিক্ষক আর কাহাকেও শিক্ষা দিতেন না। 

আচার্য্য উপযুক্ত স্থানে বাস করিবেন, যদি 
তাহার একটী বাছুইটা শিষ্য থাকে, তাহা 
হইলে তাহারা ভীাহার দক্ষিণে উপবেশন 

করিবে। শিষ্য সংখ্যা অধিক হইলে তাহা" 

'দিগকে স্থানের সচ্ছলতা বিবেচনায় বসিতে 

নবতারত । (১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা। 

হইরে। প্রত্যেক নূতন পাঠ আরপ্ত করি- 

বার পুর্ব্বে ছাত্রদিগকে গুরুদেবের পদ- 

বন্দদার পর “পাঠ আরম্ভ করুন” এই কথ! 
বলিতে হইবে । তৎপর শিক্ষক “ও, হা,” 

বলিয়া গ্ুইটা' কথা উচ্চারণ করিৰেন। এই 
কথা সংঘুক্ত-বর্ণ-বিশিষ্ঠ হইলে তাহাকে 

করেবল' একটী মাত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। 
অধ্যাপক ছুই একটী কথা উচ্চারণ করিলে 
পর প্রথম ছাত্র প্রথম কথাটী আবৃত্তি করি- 

বেন। কিন্তু উহার অর্থ বোধ না৷ হইলে 
ভিনি পুনরায় “মহাশয়”' বলিয়া সম্বোধন 
করিবেন । তৎপর অধ্যাপক উহার ব্যাখ্যা 
করিয়া! “ও হ। নহাঁশয়” বলিবেন । 

একট প্রশ্নের মীমাংসা না হওয়] পর্য্যস্ত 

এইরূপে অধ্যাপনা চলিতে থাকিবে । এ 

প্রশ্ন সচরাচর তিনটী পদ লইয়] গঠিত হয়, 
কিন্ত ঘি ৪০ কি ৪২ শবের কবিতা হয়, 

তাহা হইলে তাহার ছুইটী কবিতা লইয়! 
একটী প্রশ্ন হইয়া! থাকে । প্রশ্নগী শেষ 
হইলে পর শিব্যদিগকে উহ! আর একবার 

অভ্যাস করিতে হইবে, এবং প্রত্যেক শব্ধ 

উচ্চৈঃম্বরে উচ্চারণ করিয়া কণ্ম্থ রাখিতে 

হইবে। যতক্ষণ নমন্তভ পাঠশেষ না হইবে, 
ততক্ষণ অধ্যাপক একে একে সকল ছাত্রকে 

তঁহার দক্ষিণ পার্ে লইয়াগিয়া এক একটী 

প্রশ্ন করিবেন। ৬০্টী প্রশ্ন লইয়া এক একটী 
পাঠ হুইবে। সর্বশেষের কবিতার্ধ শেষ 

হইলে অধ্যাপক বলিবেন, “মহাশর” এবং 

শিষ্য, “ও” হী মহাশয়” বলিয়া পাঠের 
শেষ কবিতাটা উচ্চারণ করিবেন। পরে 
ছাত্রবর্গ অধ্যাপকের চরণ বন্দনা করিয়া 

বিদায় লইবেন । ূ | 

পাঠ সম্বন্ধে সাধারণতঃ এই সকল নিয়ম 
অবলম্থিত হইয়া খাকে। কিন্ত প্রাতিশাঞ্যে 
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এসন্বক্কে আরও অনেকগুলি সথক্ম সুগ্ 
নিয়ম দুষ্ট হইয়া থাকে । এমন কি ছোট 

কথা পরিত্যক্ত হইবার আশঙ্কায় অধ্যাপককে 

দীর্ঘ উচ্চারণ বিশিষ্ট বা একন্বরযুক্ত শব্দকে 

দুইবার উচ্চারণ করিতে হইবে । কতকগুলি 
ছোট কথার পর “ইতি” শব্ধ প্রয়োগ করিতে 
হইবে, এবং আর কতকগুলি কথার পর 
“ইতি” শব প্রযুক্ত হইলে এঁ কথা পুনরায় 

উচ্চারণ করিতে হইবে যথা “চ ইতি চ”* । 

প্রায় অর্ধবসর বাঁপিয়। এইরূপ অধ্যা- 

পন! কার্ধ্য চলিত। সচরাচর বর্ষকালেই 

পাঠ'আরম্ত করিবার রীতি ছিল। অনের্ক 

পর্বদিনে পাঠ বন্ধ থাকিত। এসন্বন্ে গৃহ 
ও ধন্মস্ত্রে অনেক সক্ষম স্ম্ নিয়ম আছে। 

গ্রীষ্টের ?পচ শত বৎসর পুর্বে প্রাচীন 

আর্যযগণের মধ্যে এইরূপ শিক্ষা প্রণালী 

ছিল, এই প্রণালীতে প্রাচীন আর্ধ্যগণ 
বেদাঁধায়ন করিতেন । ম্মত্তিশক্তির প্রভাবে 
সমন্ত বেদ তাহাদের জিহ্বাথ্ধে থাকিত। 

তাহারা সিন্ধু সরম্বতীর মনোহর পুলিনে 

যোগাসনে সমান হইয়া! ভক্তিরসার্দ্র হৃদয়ে 
এই পরম পবিত্র বেদগাঁন করিতেন । উপ- 

স্থিভ নময়েগড উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের 
অনেক স্থানে বেদের অধ্যাপন! হইয়া! থাকে | 
বারাণসীতে, গুজরাটে, মহারাষ্টরে, ও তৈলঙ্গে 
বেদের বিশেষ আলোচন। হয়। অদ্যাপি 

তৈলঙ্গে এমন অনেক ব্রাহ্মণ আছেন, ধাহারা 

বেদাধ্যয়নে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়। 

থাকেন। হঁহারা দান প্রাপ্তির আশায় 

নানাস্থান ভ্রমণ করেন। সম্পন্ন লোকের 

ইহাদের মুখে বেদ শুনিয়া আপনাদের সামর্থ 
অনুসারে ইছা্দিগকে অর্থ দিয়া থাকেন ।এক 

জন ল্মূপপ্ডিত বর্তমান সময়ের বেদাধ্যয়ন 

সম্বন্ধে বলিয়াছেন, “খ্গগবেদ পাঠক যদি 

মর্যভাঁরত। €ী 
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বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়ী হন; তাহা হইলে 
ভাহার দশগ্রস্থ পাঠ করিতে অনু আট 
বৎসর লাগে। দশগ্রস্থে এই সকল বিষয় 

আছেঃ--১। সংহিতা বা স্তোত্র 1২ । ত্রাক্মণ । 

যঙ্ঞদি সম্বন্ধে গদ্য গ্রস্থ। ৩ আরণ্যক ব1 

অরণ্য গ্রস্থ ॥ ৪ । গৃহৃস্ত্র | সাংসারিক আচার 

ব্যবহারের বিয়ম। যড়ক, শিক্ষা- 

জ্যোতিষ, কল্প; ব্যাকরণ, নিঘণ্ট, ও বিরল 
এবং ছন্দ । 

এই আট বহ্সরের মধো অনধণায় ব| 
পর্বদিন কাদে শিষাকে সকল দ্দিবেই পড়িতে 

হয়। এক চান্দ্র বৎসরে ৩৬০টিন ; ম্ৃতর।ত 
আট বৎসরে ২৮৮০ দিন হয়। তম্মধেঠ 

পর্ধদিন ৩৮৪ বাদ দিলে আট বৎসরে ২৪৯৬ 

দিন পাঠাত্যাসের জন্য থাকে । এখন এই 
দশ এস্থে স্বল স্থল হিসাবে ২৯৫০৯টী শ্লোক 
থাকিলে ৰগ্বেদপাঠককে প্রতিদিন ১২চী 
করিয়। শ্লোক পড়িতে হয়॥ প্রতি শ্লোকে 
২২ পদটা আছে ।”” 

এইরূপে পাঠ সমাপ্ত করিয়া টবদিক 
শিষ্যগণ এক এক খানি জীঁবত বেদ শ্বরূপ' 

হইয়। উঠেন । বেদের অন্তর্গত যে কোন 
অংশ জির্জাসা করা যায়, স্বরগ্রাম ঠিক 

রাখিয়! তৎক্ষণাৎ, ইহারা সেই অংশ আবৃত্তি 
করেন। তিন চারি হাজার বৎসর: পূর্বে 
ইহাদের, পূর্র্ব পুরুষগণ যেমন সমস্ত খগ্বেদ 
জানিতেন, হেমনি ইহারাঁও সমস্ত খগ্বেদ 
আয়ত্ত করিয়া! থাকেন্ন। বততমানকাক্ষে 

মুদ্রিত বেদ এবং তাহার হস্ত লিপির অভাব 

মা থাকিলেও ইহার! ইহাদের সহম্স সহ 
বৎসর পূর্বের পুর্ববপুরুষদিগের স্ঠায় গুরুর 

মুখে শুনিয়া সমস্ত বেদ অভ্যাস করেন? 

এইক্মপে বেদশিক্ষা ইহার! পুণ্যকর্্শ বলিয়া 
মন করিয়। থাকেন। যদিও এখন দিন 

দিন ইহাদের' সংখ্যার হ্বার্স হইতেছে, তথ/পি 
১৬ 

৫৩ | 
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শ্গ. মব্যভারত। (১ম খণ্ড, ২য় লংখা। 

ইহাদের ক্ষমতা ও প্রাধান্ত বিলুপ্ত হয় নাই। | ইংলগ্ডের অধিকারে না থাকিত, ভাহাহইলে 
তিন চারি হাজার বৎসর হইতে যে স্তোতরা- 

বলি মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে, ভারতের 
সম্ভানগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও, ভারতীয় 

আকাশতলে বসিয়া সেই পবিত্র স্তেত্রিমাল! 

আবৃত্তি করিতেছেন । যদ্দি লিপি-গ্রণালী 

উদ্ভাবিত না হইত, যদি বৈজ্ঞানিকের গবেষণা 
মুদ্রাবন্ত্রের স্থট্টি না করিত, যদি ভারতবর্ষ 

এইরূপ তরুণবয়স্ক ত্রাহ্মণ-কুমার তাহার সহ 

সহত্র সমপাঠীর সহিত সমবেত হইয়া, যে 

গান সরন্গতী প্রভৃতি প্রসন্ন-সলিলা নদীর 

তটদেশে বসিয়া! একদিন প্রাচীন আর্ধ্যঞ্বি- 

গণ গাইয়াছিলেন, আজিও সেই পবিত্র 

বেদ গান করিতেন । 

সূর্য্য ও “সময় । 

বিগত সংখ্যার নব্যভারতে সৃ্্য সম্বন্ধীয় 

প্রবন্ধ পাঠ করির] “নময়”পত্রিকার সম্পাদক 

আমাদিগকে কটাক্ষ করিয়া] ২২ জোষ্ঠ তারি- 

খের কাগজে লিখিয়াছেন--“বন্তুমান বিজ্ঞান 

শাজ পাঠ ন! করিয়। সূর্য্য সম্বন্ধে লোখ। (1) 

অব্যভারতের উচিত হয় নাই ।* ভ্রান্তি পূর্ণ 

* আমর]! ভরসা করি আমাদিগের সহ- 

যোগী তাহার পত্রিকায় আমাদের এই প্রতি- 

বাদ মুত্রিত করিয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন। 

হুযোগা সহযোগী আমাদিগের “অনুদারতারা 

আর যে সকল পরিচয় দিয়াছেন, আমরা সে সকলের 

উত্তর দেওয়ার আবশ্যকত। দেখি না; কারণ বিজ্ঞ 

পাঠকগণ তাহার অযৌক্তিকত! অনায়াসেই বুঝিতে 

পারিবেন ।সত্য কথ! লিখিলে অনুদ্রারতা! হয়, একথা 

আমর] এই প্রথম সহযোগীর মুখে শুনিলাম। “ক্ষমা 

প্রার্থন। করায় হুরেন্দ্রনাথের মহত্ব ছিল কিনা, তাহ! 

আমরা বলিতে চাহি ন1? ইহা লিখিলেই হরেন 

বাবুর নীচন্ব প্রতিপন্ন হইলে, সহযোগীর এ সিদ্ধান্ত 

অতি আশ্র্যয | যাহ! হউক আমরা সহযোগীর সহিত 

এই সকল সামানা বিষয় লইয়! বাদানুবাদ করিয়] 
'গাঠকদিগের সময় নষ্ট করিতে চাহি ন1। প্রকাশক । 

মত সমুদয় প্রচার করা অপেক্ষা নিশ্গন্ধ €) 

থাকা সর্বাতোভাবে শ্রেয়ঃ”। আমরা ত্রাস্তিপূর্ন 

মত প্রচার দ্বারা কুসংক্ষার পূর্ণ” ভারতবাণী- 
দিগকে প্রতারিত করিতেছি দেখিয়া! উক্ত 

পত্রিকা সম্পাদক তাহাদের“সম্বাদ পত্রে ক্রমশঃ 

সূর্ধা বিষয়ে বিজ্ঞ/নবিৎদিগের মত প্রকাশ 

করিতে চেষ্টা*করিবেন । আমাদের '্্রাস্তি পূর্ণ" 

প্রবন্ধ দেখিয়! যে সম্পাদকের বিজ্ঞানবিষয়ে 

লিখিতে প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, ইহাঁও আমাদের 

পক্ষে বিশেষ শ্র:ঘার বিষয় । তিনি বিজ্ঞান 

রবির সমুজ্ল প্রভায় কুসংস্কাররূপ অদ্ধতমঃ 

বিদুরিত করিয়। ভারতবানীদিগকে যে বৈজ্ঞা- 
নিক আলোকে আলোকিত করিবেন, আমরা 

কিয়ৎ পরিমাণে তাহার যোগাড় করিয়। 

দিলাম, এজন্য আমাদের নিঃসন্দেহে ভরসা 
হইতেছে, পাঠকবর্গ আমাদের অজ্ঞানককত 

দেষ সকল মার্জনা করিবেন। 

সময়ের সমালোচনে এমন ফোন বিষয়ই 

নাই যাহার প্রতিবাদ-করা আবষ্কক ৷ কারণ 
সুর্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা আমাদের 

নিজের মত কিছুই বমি নাই, বর্তমান 



আষাঢ় ১২৯০) 

বিজ্ঞান শাস্ত্র সথর্ধ্যের অস্ভূত রহস্য যতদুর 
উদ্চেদ করিয়াছে) আমরা কেবল তাহারই 

গুল স্থুল বিবরণ পাঠকদিগের নিকট প্রকটিত 
করিয়াছিলাম। ধঁহার। কিয়ৎ পরিমাণেও 

বর্তমান প্রকুতিবিজ্ঞান ও জ্যোতিষ শান্ত 

অধ্যয়ন করিয়ছেন, তাহারাই জানিতে ছেন 

যে, “কুসংস্কার পূর্ণ ভারতে” আমরা “ন্ুর্ধ্য- 

সম্বন্ধে ত্রান্তিপূর্ণ মত নকল” প্রচারিত করি 
নাই, কিন্ত আমদের সর্ববিদ্যাবিশারদ সমা- 

লোচক মহাশয়ই এ বিষয়ে ভয়ানক ভ্রমে 

পতিত হইয়া, অর্থশুন্ বাগাড়ম্বর মাত্র করির! 

বিজ্ঞানানভিজ্ঞক পাঠকবর্গের বিভ্রম জন্মা- 

ইবার প্রয়াস পাইয়।ছেন। তাহারা যে নিজের! 

এ বিষয়ের প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিতে পারি- 

বেন, সে আশ। অতি বিরল, পরস্ধ সমালো।- 

চকের বাকৃচাতুর্ধযে বিমোহিত হইয়া আমী- 
দের উপর সন্দিহান হইতে পারেন বিবেচনায়, 

আমর! এবারও স্থর্ধ্যসন্বন্ধে আধুনিক দার্শনিক. 

দিগের মত. তাহাদের নিজের কথাতেই প্রক- 

টিত করা যুক্তিসঙ্গত মনে করিলাম । 
“নমর” সম্পাদক আমাদের প্রবন্ধে প্রক- 

টিত বিষয়ের যে তিন স্থলে দোষারোপ করি- 
য়াছেন, আমরা কেবল তাহারই আলোচনায় 

প্রবৃত হইব 4 তিনি বর্ধ প্রথমে বলেন যে, 
“লুইফিগুয়ার যাহা কল্পনার তুলিক1 দ্বার! 
চিত্রিত করিয়াছেন, নব্যভারত তাহা বিজ্ঞা- 
নের কথা বপিয়৷ কুসংস্কারপূর্ণ ভারতে প্রচার 

রুরিভেছে দেখিয়া আমারা (?) হুতবুদ্ধি হই- 

য়াছি।* আমরা বলি আমরাও সম্পাদকের 

শন্বার্থ গ্রহণে এতদূর প্রবীণতা! দেথিয়। বিশ্মিত 
হইয়াছি। আমরা বলিয়াছিলাম, হুর্ষ্যোপা- 
সক. ব্রাঙ্মণের! অস্তিম কালে সৌরলোৰক 
প্রাপ্তি কামন! করিতেন । কেন করিতেন? 
ইহার কারণ এই ষে, হু্ধযলেক যে 'জীবাস্মার 

নধ্যভারত। ণ& 

মুক্তিমণ্ডপ ব1 শেষ আবাস স্থল তাহাদের 
এরূপ বংস্কার বাবিশ্বান ছিল । যে সময়ে 

তাহাদের এ বিষয়ে বিশ্বাস বা সংস্কার জন্মে, 

তখন সমগ্র পৃথিবী অশিক্ষিত ও অসভ্য 

ছিল। বর্তমান সময়ে ইউরোপীয়েরা স্থু- 

সভ্য ও সুশিক্ষিত হইয়াছেন, এবং ভীহাদের 

হৃদয় হইতে কুসংস্কার সকল তিরোহিত হই- 

তেছে। কিন্তু এ সত্বেও লুউফিওয়ার 

প্রভৃতি পণ্ডিতেরাঁও শ্বীকার বা বিশ্বাস 

করেন যে, স্থর্যালো কই জীবাম্মার মুক্তিমণগ্ডপ 

বা শেষ আবান শ্থল। এ বিষয়টা তীহাঁর। 

বিজ্ঞানের অথণ্যা প্রমাণ ও পরীক্ষা! ঘার! 

প্রতিপন্ন করিয়াছেন, আমরা এ কথা বলি 

নাই; স্থৃতরাং আমর! উহা! “বিজ্ঞানের কথা 
বলিয়! প্রচার করিতেছি” সম্পাদক কিরূপে 

এ পিদ্ধান্ত করিলেন, আমরা বুঝিতে পারি- 
লাম না। তিনি কিবলিতে চাহেন যে, 

বিজ্ঞ!নের প্রমাণ ব৷ পরীক্ষা দ্বারা যে বিষয় 
স্থিরীকৃত ন। হয়, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের তাহ 

বিশ্বাস বা স্বীকার করেন না। ঈশ্বর আছেন 

কিনা, পরকাল আছে কিনা, মরিলে পুন- 

বর্বার জন্ম হয় কিনা, বিজ্ঞান শান কি এ 

সকল প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারে? 

এবং বিজ্ঞান দ্।রা এ সকল বিষয় মীমাংসিত 

হয় নই বলিয়া কি বিজ্ঞানবিৎ পও্ডিতেরা 
পরকাল ব! ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন 

ন।?£ এ সকল বিষয় বিজ্ঞানের সীমার 

অতীত, স্বৃতরাং বিজ্ঞান তাহাতে নিরুত্বর, 

কিন্তু বিজ্ঞ/নবিৎ্ প্ডিতেরা, বিজ্ঞান নিরুত্বর 

বলিয়। যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা পরকাল স্বীকার 

করেন ন1, এমত নহে । আবার বিজ্ঞানবিৎ্, 

পণ্ডিতের যাহা বিশ্বাস বা শ্বীকার করেন, 

তাহাই কিছু বিজ্ঞান্রে কথা নহে; আর যদ্দি 

তাচাই হয়)তাহা! হইলেও আমরা দায়ী নহি। 
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কারণ লুইফিগুয়ার তাহার গ্রন্থের উপক্র- 
মরিকার় বলিতেছেন--5০০ 21] 9100 030 
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স):01৫5:০,--বেদবিৎ, ত্রাক্গণেরা বিশ্বাস 

করিতেন যে, সুর্ধ্যলোৌক বা সবিতৃমণ্ডল 
ভীবাত্মার মুক্তিমণ্প। লুইফিওয়ারেরও 
«এ বিষয়ে বিশ্বাস ছিল, কারণ তিনি হ্বয়ং 

বলিয়াছেন যে, ছা &০. 86০,178, 10 

0%7 6৫126 0১6 ঠ08%] 8০০00, ০01 [0- 

6৩৫, 1)67190660 80019.--পাঁঠক দেখিবেন 

ফিগুয়ার (১0196--বিশ্বাস ) এই শব্দটী 

প্রয়োগ করিয়াছেন, স্মুতরাং উপরোক্ত 

সতী যে সমালোচক “কল্পনার তুলিকাদ্বার! 

'চিজিত হইয়াছিল মনে করিতেছেন, অস্ততঃ 

গলুইফিগুয়ারের (নিকট তাহ সেরূপ সোধ ছিল 

া। এবিশ্বান যেতাহ্ার অকুত্রিম তাহ'ও 

কাহার নিখন দৃষ্টে জান! যায় কারণ, তিনি 
ুনরপি বলিয়াছেন বু 7066 ছ10 21)- 

81069 8109911৮. লুইফিওয়ারের এ মত 

গ্ুক্তি ও বিজ্ঞান সঙ্গত, কি যুক্তি ও বিজ্ঞান 
বিরুদ্ধ ,-তাহা আমর! বিচার করি নাই, এবং 

তাহা বিচার করাও আমাদের অতিপ্রেত 

ছিল না। 

'সময় সম্পাদকের দ্বিতীয় আপত্তি এই 

যে, “হুর্ধ্যের ভার পরিমাণ করা সম্পূর্ণ 

খআধস্ভব? কি উপায় ঘারা সে কার্যা সাধিত 

হইতে পণুরে ?” সুতরাং তাহার বিবেচনায় 

₹আঁমরা যে লিখিয়।ছিলাম--হূর্ধ্য পৃথিবী 
ব্গপেক্ষা ৩৯০০১৬০৪ গণ জ্ভারী, অর্থাৎ ৩৩০১ 

*০*টী পৃথিবী একত্র করিয়া গজন করিলে 
স্র্য্ের সমান ভারী হয়” তাহা ভ্রান্তিমূলক । 

গম সম্পদকের সমস্ত বাগাড়স্বর পদি- 

'মব্যভারত ॥ €(১ম খণ্ড, ওয় সংখ্যা 1 

ভ্ঞাগ করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে ষে, 
তাহার বিবেচনায় 1188৪ এবং ড/০121)6 এই 

ছইটী কথার অর্থগ্নত বিভিন্নলতা আমাদের 

বোধগমা হয় নাই, এবং আমরা না বুঝিয়। 

11755 শব্দের প্রতিবাক্যে “ভার,” এই শব্দটা 
প্রয়োগ করিয়াছি । তাহার ইচ্ছা আমরা ভার 

এই শব্দের পরিবর্তে 11839 (পরমাণু সম্রি ?) 
এই শব্দটা প্রয়োগ করি। সমালোচক 
গভীর ভাবে আমদের বোধশক্তির উপরে 

দ্বোষারোপ করিয়া! এই মত প্রকাশ করিতে: 

ছেন দেখিয়া আমরা ক্ষু্ধ হইলাস না; এবং 
ক্ষু্ হইবার আমাদের কোনও কারণও নাই। 

বিশ্ব বিদ্য[লয়ে অধায়ন কালে যেবিষয়ে 

তাহার স্পা একজন অসাধারণ বুদ্ধিমান 
লোকও পদে পদে ভুল করিয়াছেন, এবং 
যে বিষয় অনেক কষ্টে এবং অনেক গোল- 
যোগের পর তিনি মনে করেন যে, তিনি 

কিয়ৎ্পরিমাণে আমত্বাধীন করিয়াছেন, 

সে বিষয়, যত কেন সহজই হউক না, তিনি 

ব্যতীত অন্য কেহ বুঝেন, তাহা কি তিনি 
সহজে বিশ্বাস করিতে পারেন ? এ বিশ্বাসের 

বশবস্ভী হইয়াই হয়ত আমাদের সমালোচক 

আমাদের ভুল দেখাইতে এতদূর পরিশ্রম 
দ্বীকাঁর করিয়াছিলেন । কিন্তু বিজ্ঞান কেবল 

বিজ্ঞানবিৎদিগেরই আলোচ্য, এবং এঁদুরহ 
বিষয়ে অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার নাই, 
বাহার! এরূপ কুসংস্কার পূর্ণ নহেন, তাহার! 

সহজেই বুঝিতে পারিবেন যেঃআমরা! “81255, 
শরটীর গ্রতিবাক্যে কি কারণে 'ভাব+ শব্দটা 
প্রয়োগ করিয়াছিলাম ॥ ইংরাজী “85৪5, 

শবের প্রচলিত প্রতিবাক্য বাঙ্গালা ভাবায় 

ধাঁকিলেও হয়ত এস্থলে উহ প্রয়োগ করিতে 
আমরা সাহসী হইতাম না। কারণ "হু্ধয 

নামক প্ররস্তটী বাহাদের জন্য অভিপ্রে 
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হইয়াছে, তাহার! যে 11998 শবের গৃঢার্থ ৰ 

সহজে বুঝিতে পারেন, আমাদের সে বিশ্বাস 
নাই। একটা দ্রব্য অপেক্ষা অন্য আর 
একটা দ্রব্যের 11889 অধিক, ইহা! সাধারণতঃ 

লোককে বুঝাইতে হইলে ওজন করিয়! 

দেখাইয়া দিতে হয়,নতুবা তাহাদের বোধগম্য 

হয় না। ওকটী দ্রব্য ওজন করিলে অপর 
একটী অপেক্ষ। যদি ভারী হয়; "ভবে সচরাচর 

লোকে অনায়াসে মনে করিতে পারেন যে, 

যে জ্ব্যী ভারী তাহ! অধিক সারবান অর্থাৎ 
তাহাতে 11983 (সামগ্রী ব। স্থিরাংশ ) অধিক 

আছে। ফলতঃ “ভার বাভারা, এই শব্ধ 

প্রয়োগ ব্যতীত বিজ্ঞানানভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে 

11258 শব্টীর মর্দন পরিজ্ঞাত করা কিছুতেই 

সম্ভব নহে। এজন্য ইঘুরোপীয় বিজ্ঞান- 

বিৎ পণ্ডিতেরাও সর্বমাধারণের বোধস্থল- 

ভার্থে পুস্তক প্রণয়ন কলে এ প্রকার স্থল 
সমূহে 11283 শবটীর পরিবর্তে 77871 

€ ভার ) এই শব্দটার প্রয়োগ করিয়াছেন । 
নিম্নে তাহার উদাহরণ দেওয়! যাইতেছে। 

নিউজারসি কলেজের জ্যোতিষ-শাস্ত্ের 

অধ্যাপক সি, এ, ইয়ঙ্গ, এল, এল ডি, হ্ছর্য্য 

'বিষয়ক যে গ্রন্থ ১৮৮২ হ্হান্দে প্রকাশিত 

করিয়াছেন, তাহার এক স্থলে বলিয়াছেন, 
পা) ৪81) 1709 19610 €0677/64 86:9109$ 
6) ৪০:০)) 2000 200100 69 00186202009, 
61৮5 ০: 00860901021] 830,000 (110৩5 

&9 01926 আবার এফ, এ, পাঁউচেট এম, 
ডি, তাহার ইউনিভার্প নামক গ্রন্থের ৭৬৭ 
পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন $-:+501000100618 10959 

0006 76860 001069106 ভ161॥ 1000 11)2 
89 ড০101009 ০? (09 ৪81) 3 61160 109৩ 
96690010660 6০ 98610586 869 06687/6 90৫ 
1729. 800088080. 737. 00201987179 369 
106297/6 ৮718) 61726 06 676 697৮1) 62৩7 
1199 177909 16 026 0)96 16 ০01] 29008- 
০ ০ 15106. 08101997 0£ (1১৩ 19669: 6০ 
09006919919099 £6, ] আও 987209909৩9 

নব্যভারত | নন 

6116 9550009 01 ৪ 1):00110098 1)2181009 
আ)10) 21100 03৮০ 11909 609 ৪02 
10 0) 80810) চ/০ 8110010 1100 (0 7১06 
950,000 60:986715] 01098 11060 119 
001)9 118 0109৮ 00 ০121) 16 00:017005, 

ইংলগ্ডের প্রসিদ্ধ জ্োতির্বধিৎ লকিয়ার 
বলেন [16 22776 0 079 ৪1) 15 900, 
001 6870889 ০6269 60০0 60৮ ০ ০৪ 
21018, 

বল! বাহুল্য যে, পূর্বোক্ত কারণে ইংরাজী 

মাস (8125৪) শব্দের প্রতিবাক্যে আমর! 

ভার শব্ধ ব্যবহার করিয়াছি; কিন্ত এরূপ 

করায় আমাদের বিবেচনায় বিশেষ দোষও 

দৃষ্ট হয় না। ইংরাজী ভাষায় 71688 এবং 
759%/ এই ছুইটা স্বতন্ত্র শব্ধ থাক সত্বেও 
পঞ্ডিতের| সর্বসাধারণের বোধ-সুুলভার্থ পুস্তক 
প্রণয়ন কালে যে) 7145 শবের পরিবর্তে 
7/2/%/ (ভার) শব্ব ব্যবহার করিয়া! থাকেন, 

তাহ। উল্লিখিত উদ্ধত অংশ কষেকটী দ্বার 
বিশেষক্ধপে সপ্রমাণ করা গেল । বাঙ্গাল 
ভযায় প্রকৃত প্রস্তাবে 11855 এর প্রতিবাক্য 

অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই। 1289" শব 

দ্বারাঁযে ভাবটা স্থচিত হয় তাহা তার শব 
দ্বার! বিলক্ষণ বুঝা যায় এবং এপর্য্যস্ত নকলে 
বুঝিয়াও আসিতেছেন। এপাত্রে /৪সের 
ছুপ্ধ ধরে বা এপাত্রে যত ছুষ্ধ ধরে তাহা 

/৪সের ভারী। এই লৌহ নিশ্মিত দণ্ডটী 

আধমন ভারী বাএই লোহনির্শিত দণ্ড 
খানিত্তে আধমণ পরিমাণ লৌহ আছে । এ. 
গলে ইহাও বলা আবশ্তঠক যে, সম্পাদক 

মহাশয় আমাদের ভুল ধরিতে গিয়া স্বয়ং 

একটী ভয়ানক ভুল করিয়া আমাদের ঘাড়ে 
তাহা চাপ/ইবার চেষ্ট|! করিয়াছেন। ভিনি 
বলেন যে, ইংরাজীতে যাহাকে 2448 বলে 
আমরা তাহাকে ভার বলিয়াছি, স্থতরাং 

আমাদের স্ভূুল হইয়াছে এবং তীহার 
বিবেচনায় "ভার না বলির! আমরা যদি 

'পরমাণু সমষ্টি' বলিভাম ভাহা, হইলে সকল 
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'গোল চুকিয়। ধঘইত। পাঠক দেখুন, আমা 

€দর সমালোচক মনে করেন ইংরাজি 71288 

কথাটার ব্াক্জাল! প্রতিবাক্য পরমাণু সমষ্টি । 
আমন্কা বলি যে 71445 শব্দটীর প্রতি- 
বাক্য কখনই পরমাণু সম্ি হইতে পারে 
নাথ কারণ কি, তাহা! ষাহার। 1০9০০০ কৃত 

85101917021 0101701505 মাত্র অধ্যয়ন 

করিয়াছেন তাহারাই জানেন; স্থৃতর।ং 

আমাদের সমালোচক মহাশয় 'যে, এ বিষয় 

জানেন না, ইহ| আমরা কোন্ সাহসে মনে 
করিব ॥ তবে আমাদের পাঠিকবর্গের মধ্যে 
হয়ত অনেকে এ বিষয়ে সম্যক প্রকারে 

পরিজ্ঞাত নেন, এজন্য আমর তাহাদেরই 

স্ুবিধর্থে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বল আবশ্ঠক 

মনে করিলাম । রসায়নবিৎপ্ডিতেরা 
পরীক্ষা করিয়! দেখিয়াছেন যে, ভিন্ন জাতীয় 

পরমাধুসকলের আয়তন বা আকৃতি (5126 

0৮ ০100) ) এক সমান হইলেও উহার! 

ওজনে নমান ভারী হয় না। অস্রজনকের 

(05০7) একটী পরমাধু . অন্তনকের 

( ম)1০867) .একটী পরমাণু অপেক্ষা 
১৬৩৭ ভারী, এবং ববক্ষারজনকের (বা 

&৮০৪০০ ) একটী পরমাণু অব্জনকের একটা 

পরমাণু অপেক্ষা ১৪গ৭ ভারী । কি কারণে 

এক জাতীয় পদার্থের একটী পরমাণু অম্য 

জাতীয় পদার্থের একটী পরমাণু অপেক্ষা 
ওজনে ভারী হয়, ভাছার নিগুঢ় কারণ 

অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই, তবে ভিন্ন ভিন্ন 
পদার্থের পরমাণুর ভার ভিন্ন ভিন্ন হয় বলিয়া 
ষে, পদার্থের পরমাণুর ভার যত অধিক সেই 
পদার্থে 21588 তত অধিক আছে, এইরূপ 

বলা হইয়া থাকে । অর্থাৎ 1959 পদার্থের 
(198৮6) এর সান্থপাতিক। এজন্য 

 জামাদের বিবেচনায় 4444 ও 77444 এই 

মব্যভারস্ত | (১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা 

ছুইটার প্রতিবাক্য ভার হইতে পারে। সে 
যাহা হউক, অল্মনকের একটী পরমাণু 
যখন অক্জনকের একটী পরমাণু অপেক্ষা ১৬ 
গুণ ভারী, তখন অঙন্নজনকের একটা পর- 

মাগুর 71485 ও অকজ্নকের একটী পরমাণুর 
11258 অপেক্ষা ১৬ গুণ অধিক। ম্থৃতরাং 

একটী পরমাণ্রও যখন 715৫8 আছে স্বীকার 
করিতে হইতেছে, তখন 4715৫ এর প্রতি- 

বাক্যে আমাদের সমালোচক মহাশয় কি- 
রূপে পরমাণু সমষ্টি শব্দটা প্রয়োগ করিলেন, 
আমরা থুঝিতে" পারিলাম না। আমর! 

পূর্ব্বে বলিয়াছি 71758 শব্দটার প্রতিবাক্য 
বাঙ্গালাস্্ স্থিরীকৃত হয় নাই। 

এর প্রপ্তিবাকা সামশ্রী, কেহু বা পি এই- 

রূপ বলিয়! থাকেন; কিন্তু উহার একটীও 

আমাদেক্স মনঃপুত হয় না। আমাদের 

বিবেচনায় 7£65$ (মাস )ই বাঙ্গালা ভাষায় 
প্রচলিত হওয়া উচিত। সার বা ্থ্রাং 

কিয়ৎ্পরিষাণে ইহার প্রতিশব্দ হইতে পারে । 

পাঠক ! আমরা বলিয়াছিলাম '্থর্ধ্য 

পৃথিবী অপেক্ষা ৩০০,০০০ গুণ ভারী, এবং 

এ.বিষয় এই মাত্র লকিয়ার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 

জ্যোতির্বিত্গণের গ্রস্থোদ্ধীত অংশ সকল 
দ্বারা সম্যক প্রকারে সপ্রমাণ করিলান ! 

তাহার! সকলেই £2£77/ এই শব্দটা প্রয়েগ 

করিয়াছেন, এবং £7/// শব্ষের অর্থ ষে 

'ভার' তাহা সকলেই জানেন । আমাদের 

সমালোচক আবার বলেন, 'হ্থর্ষ্যের ভার 

পরিমাণ কর! সম্পূর্ণ অসম্ভব, কি উপার 
দ্বারা সে কার্যয সাধিত হইতে পারে 1” . এ. 

বিষয়ের প্রত্যুত্তর দিতে হইলে শ্বতঙ্ত্র এক 

খানি প্রস্থ লিখিতে হয়। আমাদের পাঠক 

বর্গ যদি অনুগ্রহ করিয়] 493 9101910511)8 [০৪- 

90৮) 640, 4, 2000090058...0015989% 

কেহ 71653 



'আবষাঢ়ঃ ১২৯০ ॥) 

প্রভৃতি ্স্থ সফল অভিনিবেশ সহকারে পাঠ 

করেন, তাহা! হইলে এ বিষয় অনায়াসে 

বুঝিতে পারিবেন । 

গুলিমান তাহার [০৪৪০৪ নামক 

গ্রন্থের এক স্থলে লিখিয়াছেন, 7০ 1৬০ 
19৪1) ৪০1৪ 6০ ০191) 119 92:61)১ 80৫. 

০ 1)95০ 10000 61796 16 56101)8 6, 069) 

090, 000, 000, 000১ 000, 000 6০2৪ 
80109159০01 616 9191) 01 (18 81. 

আর এক স্থলে উক্ত আছে 2-]0)9 90078 

/9৮21)6 81)19:980101106 ০ £১ 009০৯ 000, 

00909, 000, 000, 0০০, 0900, 000, 000 

বল! বাহুল্য যে গুলিমানকৃত হেভে- 

ননস্ নামক গ্রস্থ খানি প্রকটর এবং লকিয়ার 

কতৃক অন্ুুব।দিত, এবং ইহার নবম সংস্করণ 

১৮৮৩ খীগ্টাব্দে অর্থাৎ বর্তমঃন সালে. প্রকা- 
শিত হইয়াছে । 

পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে আমরা 

বলিয়াছিলাম, আধুনিক নিজ্ঞানবিৎদের 
মতে সূর্য্য «এক প্রকার বায়বীয় পদার্থ” । 

আমাদের সমালোচক মহাশয় গভ্ভীর স্বরে 

বলিতেছেন যে, “স্থ্যা কিছুতেই বায়বীয় 

পদার্থ হইতে পারে না শুধ্য কি প্রকার 
পদার্থ তাহা না বলিয়া তিনি কেবল মাত্র 

বলিতেছেন «৪70৫0 (516) 2091518 

দ্বারা ম্পষ্টরূপে প্রমাণ হইয়াছে যে, 

সু্ধ্যের অভ্যস্তর জলস্ত তরল কিন্বা কঠিন 
পদ্দার্থ এবং ভাহার চারিদিক ব্যাপিয়া 

মোড়িয়ম প্রভৃতি ধাতু বাম্পাকারে অব- 
স্থান. করিতেছে ।” এ অতি নুতন আবি- 
ক্কার, এবং আমাদের সমালেচক যে অভি- 
নিবেশ সহকারে গ্রস্থাদি পাঠ করির। থাকেন, 

ইহা হয়ত তাছারই ফল । সম্ভবতঃ টিগাল 
হুর্য্যের প্রকৃতি (602861৮8000, ) সম্বন্ধে 

1073. 

মবাভারত ৷ 18 

গ্রন্থে কিরকফের(701:0)1১0*) যে মত উদ্ধত 

করিয়াছেন সমালোচক বুৰি তাহাই অবলম্বন 
করিয়া, ও তাহার উপরে রং চড়াইয়। এরূপ 

লিখিয়াছেন । ধন্য ভাহার সাহস, ধন্ত 

তাহার শিক্ষা, ধন্য তাহার অভিনিবেশ, ধন্য 
তাহার অনুশীলন! . পাঠকের শ্মরণ তাছে 
যে, সমালোচক বলিয়াছেন 'স্পই্টরূপ প্রম/ণ 

হইয়াছে” ইত্যাদ্ি। কিন্তু আমাদের 

সমালোচকের প্রধান অবলন্ব ন(4.061)০:10) 

টিগাল কি বলেন তাহাও শুনুন । €[06. 
581) 2900101750০ 11701017016) 201)91865 
01 % ০6707%] 07১5 701691) ০: ৪০110, ০ 

83:088010% 1):121)61955, আবার “77 £%£$ 

86 217/20/2%, 6109 80118190165 2100 100০ 
159 8627 60 06. 00%$20 1১7 [018 01501)- 
3905085 0£ 008 99] 7001608 ০০8০10১ 
907 00০ 0181)855 0060 76 92 86762008 

0€886970105. এস্বলে স্পই্ প্রমাণ শব্দের 

অসপ্ভাব দৃষ্ট হহতেছে। আবার স্থানাস্তরে 
উক্ত হইয়াছে যে,70)9 92 29) 8০০010170 
০০ 1. 15170101901, 0009 06020 000110- 
80]1)৩) ৮৮ 81096) & 91)1)9:9, £7790%0- 
1/ /0 চ71)101) 01103 00700217086 
105 চ্/1)019 1059) 800. 11) 911 169 1)918, 
[1018 110001009909170 0101)9 15 ৪02011)- 
099 17 ৪ 5627 18627 60008111079) 
10006 ০01 009 ড2700019 1)10)) [0068৫ . 
[02 619 111021)095091)0 9109. কিন্ত 

কিরকফের পরবর্তী জ্যোতির্ব্িদের! তাহার 
এই মতকে প্রমাদ শৃন্য মনে করেননা। 

তাহাদের বিবেচনায় হ্থর্য্য নর্ব্বতোভাবে বায়- 
বীয় পদার্থ । 4৪0101000100815 100 & 073 

29. 2120086 011111100)05 11) 1601010)& 
3৩ ৪0০ 09 & ০76০৮ 1১০905১ 1110%1)00906106 
1) 911 169 090,289 & 1006 1) 2, 8669 
০ 19510), ৪0০০৩ 03 ০ 7১:01 
%60998791)01৩) ০01 88 টু. [095৪ 5869৪ 

* এস্বলে বলা আবশ্তক যে 107) 

1,066 এবং 7302860 9109067010 4081799 

দ্বারা সুর্য কি কি উপকরণে নির্শিত, তাহা 
তাহার চ৪৮-৪9৫ 8£098 ০৫ 1106700 নামক কিয় পরিমাণে নির্দেশ করেন। 
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১৮৮২ মালে সুর্য সম্বন্ধে যে গ্রস্থ* প্রণয়ন 

করিয়াছেন তাহার এক স্থলে উল্লেখ আছে, 
দ1)110 1615) 09200]8) 00600939119 

€0 09170736566 26 [08596 07৩ 00516) 
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 জ্যোতির্বর্দি ইয়ঙ্গ সাহেব হুর্ষয্যের প্রকৃতি 

সম্বন্ধে যাহ। বলিয়াছেন ভাহ। নিষ্ত্রে প্রক- 

টিত হইতেছে ;-- 

1,009 09061 0০:69 ০? 0১৩ 
৪ ( 1101) ০00621178 07079 610) 
21006-660001)8 01 009. চ্চ11010 10883 0: 
60৪ 9৪00, )19 [9:0021)17 £9: 61০ 10086 
109:0 £5590038, 

%.2106 2000698000676 18 & 91161] 
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8,109 01500308]10979 13 ০০০৪- 
19590 20911017 0৫ 01)901)061)821১16 £5865 
( 90158119502815 1)70:00011 ), 

ঞ& 10119 ৫০:০০ 766 1008 2909190 
110 83010090101) 10191) 90200951008 
0 01597881 9980106, 

ফরাশী দেশীয় জ্যোতির্কিদ পণ্ডিত 

রঙ ইয়ঙ্ষসাহেবের এ শ্রস্থ খানি 10667 

10096191091 399/9036100 39195 এর ০] %% 
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চ01005500 তাহার 45৮:০7010 
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আর না, আর পাঠকবর্গকে ক্রি করিব 
না। তাহারা সম্ভবতঃ এখন নিঃসংশয়ে 

বুঝিয়াছেন যে, হুর্ধ্যকে যে আমরা এক' 
প্রকার বায়বীয় পদার্থ (2৪৩০৪ ) বলিয়া 

ছিলাম, তাহা আধুনিক জ্যোতির্বিদ্দিগের 
মডান্ুসারে অযৌক্তিক হয় নাই। আজ 
কাল অধিক'ংশ জ্যোরির্কেত্তারাই এই 



আধা, ১২৯০ 1) 

মতের পোষরকতা করি তছেন বলিয়া আমরা 

তাহ!ই পাঠকবর্গের গেচির করিয়াছিলাম, 

কিন্ত এ মতও যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, তাহা 

আমরা কিছুতেই আমাদের সম়ালোচকের 

ন্যায় ভরসা করিয়া বলিতে পারি না। 

বিজ্ঞানের অধিকতর উন্নর্তি হইলে এ মতও 

খণ্ডন হইয়! সর্যোর গ্রক্ৃতি সম্বন্ধে নুতন 

চন্ের গ্রচার হইতে পারে। 

কিরকফ ও জলনার গ্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনে 

করিছেন.হয়ত তী'হার। বিশ্বাস বাঁ শীকারও 

করিতেন যে, হুর্ধোর অভাস্তরে জ্বলস্ত কঠিণ 
ব। তরল ভাবাপন্ন পদার্থ আছে; এবং 

উহাদের পূর্বে হাসেল গ্রভৃত্তি পণ্ডিতগণ 

মনে করিতেন) হয়ত বিশ্বান ব। শ্ীকারও 

করিতেন যে;স্থর্যের অভান্তর প্রদেশ ন্ুশীতল 

হওয়ায় তথায় জীবাদি বান করিতেছে । ডাঃ 

উনিয়ট মামক একজন জ্যোতির্বিদও এই 

মতাঁবলম্বী ছিলেন; কিন্ত কত আছে 1িস 
বয়ছেল নামক যুবতীকে হত্যা! করায় নর- 

হতা। অপরাধে বিচালাগারে অনীত হইলে, 

তাহার কাউননেল এবং প্রিয়বন্ধু ড1ঃ সাইমন 

তাহার পক্ষ সমর্থনার্থে বক্তা কালীন বলেন 

যে, এ বাক্তি উন্মাদ রোগগ্রস্ত, স্বুতর!ং নর- 

হত্যা! অপরাধে অপরাধী হইতে পারেন না. 

কারণ তিনি যদি প্ররুতিস্থ হইতেন, তাহা 

হইলে কখনই সুর্যের অভান্তরে প্রাণী বাস 

করিতে পারে এ প্রকার উদ্ভ“স্ত মত প্রচার 

করিতে পারিতেন না। পুর্কোন্ধ'ত অংশ 

নকল দৃষ্ঠে স্পষ্ট প্রত্ীতি হইতেছে যে, আমা- 
দের সমালোচক যে বলেন +3])9০0:018 

8081)55 দ্বার। স্পষ্ট প্রমাণ হইয়াছে যে, 
সর্ষ্যের অভ্যত্তর জলস্ত তরল বা কঠিন 

পদার্থ তাহা সম্পূর্ণ অলীক) 'কিরকফ 
বং ও কখন সাহু করিয়া! বলেন নাই যে 

নবাাভারত। ৮১ 

তিনি ও1১6৫(1017 /50217515 ঘারা সপ্রমাণ 

করিয়াছেন যে, সুর্যের অভ্যন্তর জলস্ত 

তরল ব। কঠিন। পক্ষান্তরে আধুনিক জ্দ্যো 
তির্বিদেরা একবাকৌ বলেন যে 91১9৫৮:01 

£$1101555 দ্বার! ঘতদদূর বুঝা গিয়াছে তাহাতে 

সর্যাকে সম্ভবতঃ এক প্রকার বায়বীয় 

2286009 ) পদার্থ বলিয়া নির্দেশ কর! 
যাইতে পারে। আবার আরাগো প্রভৃতি 
পণ্ডিতগণ 79019056010  211215915 দ্বার! 

যন দূর বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহাতে তাহা- 
দের বিবেচনার হর্ধয এক প্রকার বায়বীয় 

পদার্থ । 

তশমরা অস্বীকার করি ন। যে, কিরকফ 

মনে করিতেন, “হয়ত স্থর্য্যের অভ্যস্তর 

জ্বলস্ত তরল কিংবা কঠিন,” সম্ভবতঃ তিনি 
ইহা স্বীকারও করিতেন । কিন্তু আধুনিক 

পণ্ডিতের! যে, এমত সম্পূর্ণ অগ্রাহা করেন 

তাহ'র বিশেষ প্রমাণ দেওয়া গেল। আবার 

আমরা ইতিপূর্ববে বিশদরূপে বুঝাইয়াছি যে, 

বিজ্ঞানবিৎ পঞ্ডিতেরা যাহা বিশ্বাস বা ত্বীকার 
করেন, তাহাই কিছু “বিজ্ঞানের কথা হয় 

না)" কিন্তু আমাদের সমালোচক বুলি 

মনে করেন বে, তাহার যাহ! বিশ্বাস করেন 

বা শ্বীকার করেন, তাহাই বিজ্ঞানের কথ! । 

এরূপ না হইলে জীবাম্নার সৃর্যালোকে 

মোক্পন্-গ্রাপ্তিরূপ লুইফিগুয়ারের বিশট- 

মের কথা, যাহা আমরা লিখিয়াছিলাম; ত'হ) 

দেখিয়াই উহাকে “বিজ্ঞানের কথা” বলির? 

আমর] প্রচার করিতেছি, তিনি একপ ভাবি- 

বেন কেন? 

সহদয় পাঠক !? বর্তমান বিজ্ঞ/নশাস্তে 

আমাদের সমালোচকের যে কি পধাস্ত 

অধিকার, তাহার সবিশেষ পরিচয় পাইলেন ॥ 

এন্দণে দেখুন তাহার বাঙ্গালা »ক্র্থ- 
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জ্ঞান কি প্রকার অদ্ভুত । তিনি লিখিয়ছেন, 
“তবে হ্ুর্ধ্যের তার কি উপায়ঘার1 নিরা- 

করণ করা যাইবে? সমালোচক সম্ভ- 
বতঃ “নিশ্চয়? অর্থে “নিরাকরণ” শব 

প্রয়োগ করিয়াছেন, কিনব ইহা অভিধান 

" ছাড়া তাহার মনগড়া অর্থ । ফলতঃ “নিরা- 

ফরণ” শোর অর্থ “দুতীকরণণ। বা নিবারণ” 

ভিন্ন আর কিছুই হয় না। এ কথাটী 
বৈজ্ঞানিক প্রস্তাবের সংশ্রিই না হইলেও 

আমর] সমালোচকের শব্াার্থে বাৎপত্তির 

পরিচয় টিবার জন্তই উল্লেখ করিয়! পাঠক- 
গণকে বিরক্ত করিতে বাধা হইলাম । 

উপসংহার কালে এই মাত্র বক্রবা, 

লিখন অপেক্ষা! সযালোচন অতীব গুরুতর ; 

নধাভারত | (১ম খণ্ড, ২য় সংখা । 

ইহাতে বিস্তর গবেষণা, বিস্তর অন্নশীলন 
আবশাক । বাদ পত্ত্রের সম্পাদককে 

সামাজিক. রাজনৈতিক. এবং বৈজ্ঞানিক 

প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়েরই সমালোচন কবিতে 

হয়। আ্ুভরাং তাহারে অতি সাবধ'নে 

লেখনী পরিচালন করা কর্তবা। অগ্থা 

পদে পদে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা । কিন্ত 

ছঃখের বিষয় এই, আমাদের দেশে ফিনি মনে 

করেন তিনিই সংবাদ পের সম্পাদক হন, 

এবং যাহ! ইক্1 হয় তাহাই লিখিতে থাকেন। 

আঁমাঙ্গের অধিকতর ছুঃখের বিষয় এই যে, 

দেশীয় কুতবিদা বাক্তিগণও অনেক সময়ে 

ংবাদ পত্রের সম্পাদকের ভার গ্রণ করিয়া! 

একেবারে আম্মবিশ্ম ত হইয়া পড়েন । 

জাতীয় একতা! । 

ইংলগ্ড, ফান্প, জর্খরণি প্রভৃতি ইউ- 

রোপের সকল দেশই জাতীয় গৌরবে উল্মুত্ত, 

সকল দেশই বিশেষ বিশেষ লক্ষণীক্রান্ত 

এক একটা জাতির আবাস ভূমি। আসি- 

পার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেও আফগান, 
পারসীক, চৈনিক গ্রভৃতি এক একটী 
জাতিকে এক একটী দেশের অধিবাসী 

দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্ত আমর! ভার- 

তীয় জাতি বলিয়া একটী সর্বদেশব্যাপী 
জাতির গৌরব করিতে পারি না। ভারতের 
প্রত্যেক প্রদেশে ভাষা! বিভিন্ন, আচার 

ব্যবহার বিভিন্ন, পরিচ্ছদ বিভিন্ন; ইছার 
এক একটী প্রদেশকে এক একটী শ্বতত্ত্ 
দেশ বলিলেও অস্ঠায় হয় না। আনার এই 

সমস্ত অধিবাসীদের মধো ধর্সগত কত 

বিভিশ্রতা । এরূপ গলে আমরা কিরূপে 

সমস্ত ভারতবাসীকে এক জাতীয় বলিয়া 

পরিচয় দিতে সক্ষম হইব? আজি যদি 

ভারতের পঞ্চবিংশতি কোটি লোক একজাতীয় 

বলিয়া পরিচয় দিতে পারিত, সকলের হাদয় 

য্দি একভাবে পরিচালিত হইত, এক ম্রে 

বাজিত, এক অভাবের জন্য ক্রন্দন করিত, 

তাহা হইলে কি ছুই চারি জন দেশীয় ইংরাঙ্গ 

কুলাঙ্গার ভারতবাসীকে গালি দিতে পারিত ? 

না-_-ভারতের উন্নতি শ্োতের প্রতিকৃলে 
ধাড়ইতে সাহস করিত? আশার মধ্যে 

এই, আঙ্গি শত শত বৎসর পরে ভারতের 

সমস্ত হৃদয়, অন্যান্য নান] প্রভেদ সত্তেও, 

এক মহা আন্দেলনে আন্দোলিত হইয়াছে, 
এক লাধারণ দুঃখে হিমালয় হইতে কুম।রিকা 
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প্যাস্ত,* পেশোয়ার হইতে আসাম পর্য্যন্ত 

সমস্ত দেশ বিক্ষুন্ধ হইয়াছে । তাই আমর! 

সাহস করিয়া এই প্রস্তাবের অবভারণ। 

করিলাম । 

প্রথমতঃ দেখ] যাউক, এক জাতীয় 

লোকের মধ্যে কি কি সাধারণ লক্ষণ দেখিতে 

পাওয়া যায়। তৎ্পরে ভারতে তাহার কি কি 

আছে, সেই বিচারে ব্সামর প্রবৃত্ত হুইব। 

এক রাজনৈতক সীম!র মধ্যে অথবা এক 

শাসনের অধীনে বাস, এক ভাষা, এক পরি- 

চ্ছদ, চরিত্রগত কতকগুলি সাধারণ লক্ষণের । 

নব্যভারত। 

ূ 
অন্তত, এক আচার বাবহার, ও সাধারণতঃ . 

এক ধর্ম, এই কয়েকটা লক্ষণ একজাতীয় 

লেকদের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়1 ষায়। 

কোন কোন শ্থলে এক দেশে বাঁস না হইলেও 

অন্যান্ত জাতীয় লক্ষণের বর্তমানত! প্রযুক্ত 

জাতিগত ধক্যের ব্যতিক্রম হয় না। এই- 

জন্য কি কানেডা, কি কেপকলনি, কি অষ্টে- 
লিয়া, কি নিউজিলগু, যেখানে বাও, ইংরাজ- 

দের একই প্রকার জাতীয় ভাব দেখিতে 

পাইবে । এই জন্ঠ পৃথিবীর 'অপর প্রান্তপ্থি ত 

কোনও ইংরেজের উপর কেহ অত্য:চার 

করিলে, সমস্ত ইংরেজ সমাঁজ হুস্কার করিয়। 

উঠে । ইউনাইটেডগ্রেউটথ্াপী ইংরেজগণ 

ইংলগ্ডের শাসন অতিক্রম করিয়াঃ ইংলগ্ডের 

সহিত সমস্ত সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়।, নুতন 

শাসনপ্রথ| প্রবর্ঠিত করিয়াছেন বলিয়া, 

আজি আর তীহারা ইংলন্ীয় ইংরেজদের 
ত্বজাতীয় বলিয়া পরিগণিত নহেন। ক্রমে২ 

তীহাদদের আচার ব্যবহার, ভাষা প্রভৃতিও 

একটু বিভিন্নভাব ধারণ করিতেছে । তথাপি 

সেদেশের একজন অধিবাসীর সহিত ইংরা- 
জের যেরূপ সহাস্ুতৃতি কোনও বাঙ্কালীর 
সহিত সেয়শ হইবার সম্ভাবন। অতি জঙ্স । 
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য়িছুদীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে 
পাওয়। যায়, তাহার! ম্বদেশ হইতে দূরীভূত 
হইয়! পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়াইয়! পড়িলেও 

তাহাদের মধ্যে কেমন আশ্চর্য্য জাতীয় বন্ধন 

বিদ্যমান রহিয়াছে! সর্বস্থানেই তাহাদের 

পরিচ্ছদ, ভাষা, আচার ব্যবহার ও ধর্ম মত 

সাধারণতঃ একই প্রকার। 

পৃর্ব্বে যাহ] বলা হইল,তাহা দ্বার সপ্রমাণ 

হইতেছে যে, এক দেশের মধ্যে বাস না হই- 

লেও অন্যন্য জাতীয় লক্ষণ বর্তমান থাকিলে 

জাতীয় একতার ব্যাঘাত হয় না। উপরি 

লিখিত উদাহরণ গুলির সমাকৃ আলোচন। 
করিলে আর একটা বিষয় দেখিতে পাওয়। 

যায়। পূর্বে যে ইংরেজ ও গ়িহুদী জাতির 

কথা বলা হইল, তাহার! প্রত্যেকে একটা 
বিশেষ জাতি বা! বংশ হইতে ত। 

ইংরেজ মে দেশে বাস করুক, এ রর 

ইংরেজ শোণিতে, সমস্ত য়িুদীর জন্ম রিহুদী 

বংশে। এক বংশোভ্ভব ব্যক্তিগণ ভিন্নদেশ- 

বাসী হইলেও) এই মূল বংশগত সম্বন্ধ সকল 

লেই যে অনেক পরিমাণে জাতীয় বন্ধনের 

সহায়তা করে, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ 

নাই। কিন্তু মানবজাতির ইতিবৃত্ত ধীর 

ভাবে পর্যয'লোচন] করিলে,কোথাও কোথাও 

ইহ!র বাতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত- 

মানে আমরা যাহাদ্িগরে ইংরেজ জাতীর 

বলি, তাহার সকলেই এক সাকুন নংশ 

হইতে উৎ্০পন্ন নহে। বর্তমান ইংরেঙ্গ জাভি 

নানা বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে উৎ্পপন্ন । 
এখনও অনেক য়িছদী, ফরাসী, জর্শণ, ইটা 
লীয় গ্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় লোক ইংরেজের 

সহিত' একজাতি ভুক্ত হইয়া যাইতেছে। 
ইউনাইটেড টে যে নুতন জাতির নি 

হইতেছে, তাহাতে নাই এমন জাতিই 
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নাই। ইংরেজ, ওলন্দাজ, আইরিম্, ফরাসী, 
জর্শশ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ইউরোপীয় জ্গাতির 

সংমিশ্রণে এই জাতি গঠিত হইতেছে । 

ইংরেজের ভাগ অধিক বলিয়। ইংরেজী ভাষা, 
'আচার, ব্যবহার প্রভৃতির প্রভাব সকহলর 

উপর বিস্তত হইতেছে বটে, কিন্ত মূলতঃ 

ভাহারা বিভিন্ন জাতীয় লোক । অথচ এই 

সকল বিভিন্ন জাতীয় লোক ষে' কালে 

সশ্মিলিত হইয়া একটী বৃহৎ জাতিতে পরি- 

পত হইবে) তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। 

এই সংমিশ্রণের কার্ধ্য কদিন হইতে আর্ত 

হইয়াছে ও এখনও চলিতেছে । বিভিন্ন 

জাতীয় লোকেরা, এক রাজনৈতিক অবস্ভাঁয় 

৪ এক শাসন প্রথার অধীনে অবস্থিত হইলে, 

কালে যে এক জাতিতে পরিণত হইতে পারে, 

প্রাচীন রোমকগণও তাহার একটী বিশেষ 

দৃষ্টান্ত স্থল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, 
এক শাসন প্রথার অধীনে যাহারা থাকে 

তাহাদের 'অভাৰ, উন্নতির আশ প্রভৃতি 
আনেক পরিমাণে এক হওয়াতে পরস্পরের 

মধ্যে অত্যন্ত সহানুভূতি হয় । 

জাতীয় একতার পক্ষে ভাষা যে একটী 
'গ্রধান উপকরণ, চিন্তাশীল বাক্তি মাত্রেই 

ভাঙা হ্বীকার করিবেন । যাছাদের মাড়- 

বধ এক, তাহাদের মধ্যে অতি সহজেই 

পরম্পরের প্রতি সহানুভূতি জন্মিয়। থাকে । 

বিদেশে ভিন্র জাতীর ও বিভিন্নভাষী 

লোকের মধ্যে বাস করিতে করিতে যদি 

হঠাৎ একদিন ব্বদেশীয় ভালা কর্ণগোচর 
হয়, তাহা হইলে মনে ষেকি আনন্দের উদয় 
হুয়। তাহা ধিনি এরূপ অবস্থায় কখনও 

পতিত হইয়'ছেন, তিনিই সম্যক উপলব্ধি 
করিতে পায়েন | সামাজিক ব। রাজনৈতিক 
মহ। আন্দোলনের সমর এই ভাষার 

ঃ 

লব্যক্ারত 1 € ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা 4 

তার আবশ্তকতা বিশেষ বুঝিতে পারা যার । 
ংবাদ পত্রে ও প্রকাহা বক্ততায় দেশের 

মঙ্গল € অভাবসম্বন্ধে যে সকল গুরুতর বিষয় 
অ'লেচিত হয়, তাহাতে যে সর্ধ সাধারণের 

সহাহুভুতি থাঁকা আবগ্তক এবং তাহার জন্য 

একটী সাধারণ ভাষা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, 

তর্কদ্বারা তাহা বুঝাইবার কোন আবশ্তাকত] 

নাই। এক জনের মনের ছুংখ আর একজন 

যদি বুনিতে না পারে, তাহা হইলে তাহ'দের 

মধো সহানুভূতি কিরূপে সম্ভব হইবে? অনু- 
বাদ অনেক স্থলেই ভাবের বিনাশক 4 আমার 

হৃদয়েখ ভাষায় আমার অভাব যদি তোমাকে 

বুঝাইতে পারি? বে তাঙ্ছা যেমন তোমার 

মলে গুবেশ কবিবে, হৃদয়তস্ত্রীতে আঘাত 

করিবে, অন্থব'দের নাহাঁষ্যে সে কার্য করিতে 

হইলে কখনই সেরূপ হইবে না। অন্থবাদে 

বাঁকোর শক্তি অনেক পরিম'ণে নই হুইয়! 

যায়। বজ্জতাকালে বক্তার ভাব প্রকাশের 

ধরণ, দ্বরের ভেঙ্গ প্রভৃতিতে শ্রোতার হনয় 

সেরূপ আন্দোলিত হয়,বক্কুতার অনুবাদ পাঠ 
করিয়া তাহা কখনই হইতে পারে না । এত- 

গ্িন্ন যাহ'দের মাতৃভাষা এক তাহার! পর- 

স্পরকে যত আধপুনার লোক মনে করিবে, 

অনোর সম্বন্ধে তত সম্ভব বল্পিয়া বোধ হয়ন]। 

ভাষার ন্যায় পরিচ্ছদ একটী আপনার 

লেক চিনিবার উপাঁয়। ইহা যদিও জাতীয় 
একতা সম্পাদনের একটী প্রধান সাধন নঙ্থে, 
তথাপি প্রায় নকল জাতির কোনও না কোন 

রূপজাতীয় পরিচ্ছদ আছে, বাছা! দেখিলে 

অনায়াসেই তাহারা ফোন্ জাতীয় লো'ক 
তাহ] বুঝা যাইতে পারে । 

চরিত্রের লক্ষণ ও আচার ব্যবহারের 

সাদৃশ্ত আতীর এফতার ফলমাত্র। যখন 

বিভিব্ন জাতি মিলিয়! একটা প্রকাও জাতিতে 
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পরিণতহইতে থ'কে, এক প্রদেশের লোক 

অপর প্রদেশের লোঁফের সন্ছুভ্ভ বিবাহাদি 

চসথা্ধে সম্বন্ধ হইতে থাকে, সামজিক সন্মিলমে 

পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইতে থাকে, 

তখন পরম্পর সংঘর্ষণ ও সংমিশ্রণে, জাতীয় 

চরিত্র ৪ আচ'র বাবহ'র আপন। আপনি 

অনেক পরিমাশে এককূপ হইয়। পড়ে 

আবার অন্য দিকে, বে সকল লোকের পর 

স্পরের আচার বাবহার . সাদৃশ্ঠ আছে 

তাহাদের মধেন ঘনিষ্ঠতা ও সহানুভূতির ভাঁব 

পারবদ্ধিত হইয়া জান্তীয় ভাবকে দৃঢ়তর 

করে । 

ধর্মের একতা জাতীয় বঙ্গনের একটী 

প্রধান-সাধন ; এমন কি কাহারও ক হারও 

মতে ই সর্ধপ্রধান সাধন। ধন্ম মন্থব্য 

মনের সর্বশ্রে্ঠ ভাব । সংশয় বাদী বিজ্ঞান- 

বিদ্গণ যাহাই লুন না কেন. মনুষ্য আজিও 

ইহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই, 

এবং কখনও পারিবে না ইহা চিরক'লই 

মছুমামনে রাজত্ব করিবে। ইহার বন্ধন 

যেমন দু, এমন আর কিছুরই নহে। ইহা 

'বিভিন্ন দেশীয় লোকদ্দিগকে আপনার করিয়! 

দিতে পরে । আবার ধন্মসন্বদ্ধষে মতভেদ 

হইলে আপনার লোকও পর হইয়া যায়; 

পিতা পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, স্বামী স্ত্রীতে 

অসন্ভাব ও শক্রতা জন্মে । ধর্ম সন্স্বীয় এক- 

তার প্রভাবেই ফ্িলুদীদিপের জাতীয় ভাব 

আজিও অক্ষুপ্ণ রহিয়াছেঃ ইহার প্রভাবেই 

সমন্ত মুসলমানের ন্বদয় আজিও একল্সুরে 

বাজিছেছে; ইহার অন্ুরোধেই ইলও গ্রীসের 

পক্ষ অবলম্বন করিয়া! যুসলমান ধর্মাবলম্বী 

তুরুক্ষের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, 

ইহার প্রভাবেই শিখেরা এককালে প্রবল 

পরাক্ষাস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ধূর্ত রাজ- 

লব্যক্ারত । ৮ 

নীঘিজ্ঞ বাক্তিগণও ইহার ক্ষমতা শ্বীকার 
করিতে বাধা হুইয়াছেন। ফে'ন পদানত 

জাতির মধো ধঙ্মের একতা স্থাপিত হইতে 

ক্বেখিলে ইহাদের ভয়ের পরিসীমা! থাকে 

না। এক দেশীয় বিভিন্ন লোকের মধো 

বিচ্ছেদ উত্পাদন পূর্বক তাহাদিগকে তুর্বল 

করিতে পারিলে, সহজে তাহাদিগকে পদা- 

নত রাখা ফায়, ইহাই ধাহাদের রাজনীতির 

মূল মন্ত্র, তাহাল! বে সমস্ত দেশমধো এক 

ধন্ম ও এক ভাষা বিস্তাবের বিনোধী হুঈবেন, 

ও 'যেন তেন প্রকারেণ” বিভিন্ন গুদেশীয় 

লোক দিগের মধো পরস্পরের প্রতি কিদ্বেষ- 

ভাবের উদর করিয়া দিতে চেষ্টা করিবেন, 

তাহাতে আর আশ্চর্যা কি? বাহার! মানব- 

প্রক্ তর অভাত্তরে ভতি ত্ল্লমত্রও প্রবেশ 

করিতে পারিয়াছেন, খাঁ্ানা একটুমাত্রও 

চিন্তার স্ঠিত ইতিহাস অধাঃন করিয়াছেন, 

ধশ্মের একতা জাতীয় একতা সংশ্থাপনের 

সর্ধপ্রধান সাধন না হইলেও যে একটী 
প্রধান সাধন, তাহা তাহারা নকলেই শ্বীক,র 
করিবেন । 

পূর্বে যাহা বলা হইল, তাহাতে দেখ! গেল 

যে,যাহার! এক জাতীয় লোক বলিয়৷ গণা, 

তাহারা প্রা এক রাজনৈতিক শাসনের 

অধীনে বাঁস করে, এবং সেই জন্য তাহাদের 

নকলের সাধারণ অভাব এক ও এক উন্নতির 

আশায় সকলের হৃদয় পরিচালিত ; তাহাদের 
ভাষা ও পরিচ্ছদ একরূপ ; তাহাদের আচার 

বাবহার ও চরিত্রগত অনেক সাদৃশ্ত আছে; 

এবং তাহাদের ধশ্মমত সাধারণতঃ এক । 

কোন কোন স্থলে তাহারা এক বংশোষ্তব 

বটে$ঃ কিন্তু সকলের সম্বন্ধে একথ। খাটে 

না। এক বংশোষ্তব না হইলেও যদি অন্যান্ 

বিশয়ে সাঙ্গ থাকে ও বিভিন্ন বংলীয় লোক- 

] পরি 
| 
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দের মধ্যে বিবাহ ও জগ্যান্য সামাজিক সম্বন্ধ 
ও সম্মিলনের উপাক্স প্রবর্তিত হয়, তাহ! 

হইলে প্রাটীন রোৌমক ও বর্তমান ইংরেজ 
এবং ইউনাইটেড্রেট্স্বাপীদের ন্যায় কালে 

তাহারা যে এক জাতীয় বন্ধনে বন্ধ হইয়! 

একটী বৃহৎ জাঁতিতে পরিণত হইতে পারে, 

'ভাহা মানবজাতির ইত্তিবৃষ্ত পাঠ করিলে 

নব্যভারত | (১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা 

এক প্রঞার নিঃসংশয় বলিয়া বোধ ছয়। 
বাছলা ভয়ে অদ্য এই প্রস্তাবের কেবল 

গ্রুথম অংশটী বিধৃত্ত করিয়া ক্ষান্ত হইতে 
ইইল। ভারতবাসীদের সম্বন্ধে এই সকল 

কথ৷ কতদূর খাটে ও ভারতবাপীর জাতীয় 
বন্ধনের পথেকি কি অন্তরায় আছে. তাহ! 

আগামীবারে আলেচন! করিবার ইচ্ছ! রহিল। 

স্বাধীনতা । 

প্রথম অধ্যায় । 

উপক্রমমিকাতে বল] হইয়াছে, যে সকল 

জ্বলে মানুষকে মানুষের উপর অত্যাচার 

করিতে দেখা যায়, সে সকল স্থলেই ছুইটা 

মহাসত্যের অপলাপ দৃ্ হয় (১ম) মান্থ্ষ 

মানুষের ভাই (২য়) জগতের ধন ধান্যে। 

কুখ সৌভাগ্যে, কিন্বা রাজনৈতিক বা 

সামাজিক কার্ষ্যে সকলের সমান অধিকার | 

অদ্যাবধি জগতের যত শ্যানে দাসত্ব প্রথা 

কিন্বা জন্মগত, ধনগত, শাসনগত, কি ধম্মগত 

কোন না কোন প্রকার জাতিতেদ প্রথা প্রচ- 

লিত হইয়াছে, সকল স্থানেই উক্ত উভয় মহা- 

সত্যের বিলোপ দৃ্ট হয়। ইতিপূর্কবেই উক্ত 

হইয়াছে যে. রোমীয় ধনিগণ বহুসংখ্যক 
ক্রীতদাস রাখিতেন। পূর্বে বলিয়াছি যে; 

কোন কোন গৃহে ছুই তিন শতেরও অধিক 

দাস থাকিত; পরে অন্থসন্ধানে জানা 
গিয়াছে যে, স্থলবিশেষে সহশ্বাধিক দাস 

খাকিত। এরূপ গুনাষায়, রোমীয় সম্াস্ত 
মহিলারা বহছুসংখ্যক ক্রীতদাসীদ্বার . পরি- 

বৃত হইয়া থাকিতেন, এবং অতি সামাস্ 

স্পানে সন্নিবেশিত না কর) তাহাদিগকে 

অসন্থ যন্ত্রণা! দিতেন এবং কখনও কখনও 

বাঁধিয়া, প্রহার করিয়া, অনাহারে রাখিয়া, 

ইতর জস্তদ্দিগের দ্বারা খাওয়াইয়া, ও ক্রুশ 

কাষ্ঠে বিদ্ধ করিয়! অতি নির্দয়রূপে তত্য। 
করিতেন ॥ তাহার্দিগের এইরূপ নৃশংস 

আচরণে তাহাদের ভর্তগণ অসম্তোষ 
প্রকাশ করিলে, তী'হার! জুদ্ধ হইয়া! বলিতেন, 
“তবে কি একটা ক্রীতদাসকে মান্ষের মত 

ব্যবঙ্ঠার করিতে হইবে ?” বসুদ্বরের কথ! 
নয়, কতিপয় বৎসর পূর্বে আমেরিকা দেশে 

দান ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। শুক্লবর্ণ 

শ্রী শিষ্যগণ পোতারোহণে আফিকার উপ- 
কূলে আগমন করিতেন, এবং শোণিত 

লোলুপ পশুযৃথের ন্যায় কুষ্ণবর্ণ নিরপরাধ 

কাফিকদিগের গ্রামে পড়িয়া তাহাদিগকে 

বিজ্রাবিত করিয়৷ পুরুষ, রমণী, বালক, 

বালিকার্দিগকে ধৃত করিতেন, এতস্ভিন্ন বিরু- 

য়ার্থে আনীত শত সুত্র ব্যক্তিকে ক্রয় 

করিতেন । ক্রয় করিয়৷ দলে দলে তাহা-. 

দিগকে শৃঙ্খলবন্ধ করাহইত, এবং আমে 
সামান্ত অপরাধে ( যথা অলঙ্কার খানি যী ডিরিক। দেশে উত্ভীর্ঘ করিয়া. বাজারে বিক্রয়-- 



আযাঢ়, ১২৯*।) 

কর! হইত | ইহাদিগের প্রতি যে ভয়ানক 

নির্দয়তাচরণ করা হইত, তাহা বর্ণন করিতে 

লেখনী লঙ্জিত হয়, এবং মন্গৃষ্যের দ্বারা এ 

সকল কার্য্য অনুষিত হুইরাছে স্মরণ করিয়। 
মনুষ্যনামের প্রতি দ্বণা জন্মে। জননীর 

ক্রোড়হইতে একমাত্র শিশু ছুই বৎসরের 

বালককে বলপূর্বক কাড়িয়া বিক্রয় কর! 

হইল, হতভাগিনী মাতা ধরাতে লুষ্ঠিত 
হইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল; পত্তির 

নিকট হইতে পত্ীকে ছিড়িয়া পতিকে এক 

জনের নিকট এবং পত্বীকে অপর জনের 

নিকট বিক্রর করা হইল । এন্প ঘটন! বিরল 

ছিলন]। বলিতে লক্জ! হয়, গৃহপালিত গাতী- 

কুলের হ্যায় বন্ধুবান্ধবের দাসদিগের দ্বার] 

জীভ দাসীদিগের গর্ভে সম্তান উত্পাদন কর] 

হইত । আমরাও মান্ুষ, ইহারাও মানুষ, এরাপ 
জ্ঞান থাকিলে কখনই এরূপ আচরণ হইতে 

পারিত না। আমেরিকার এই জঘন্য দাসত্ব 

প্রথার উন্মলনের জন্য যে সকল সহ্নদয় 

পুরুষ ও রমণী কৃত-সংকল্প হইয়াছিলেন, 
তাহাদিগকে বার বার স্মরণ করাইয়া বলিতে 
হইয়াছে_-“ওগে। উহারাও মানুষ, ইহারাও 

ঈশ্বরের নত্তান; ইহাদিনকে পশুর প্রায় 
ব্যবহার করিলে মহাপরাধ হয় ।” 

এইরূপে চিস্তাসহকারে আলোচন! 

করিলেই দৃ্ হইবে, সকল শ্রেণীর, সকল 
সম্প্রদায়ের ও সকল দেশের অত্যাচারকারী ও 

প্রজা-পীড়কদিগের মনে এই ভাবটা লুকায়িত 
থাকে যে, “গু ব্যক্তি আমার শ্ঠায় জগতের 

ধন ধান্যে, স্থখ সৌভাগ্যে কিম্বা রাজ, 
নৈতিক ও সামাজিক মর্ধযাদাতে সমাধেকারী 
নয় সুতরাং এ সকল হইতে উহাকে 
বঞ্চিত কর! আমার পক্ষে ও সমাজের পক্ষে 

অন্যায় নয়।” আমাদের শানে কছে, 

নব্যভারত । 

“্যজ্ঞার্থে পশবঃ স্থষ্টাঃ* যক্কে বলি যাইবার 
জন্যই পশু সকল ন্য্ই হইয়াছে । জগতের 
প্রজা-পীড়ক ভূপতিদিগের শান্বেও চিরদিন 
ক'হয়াছে, “রাজাদিগের জন্য প্রজার! ত্য ।” 

মহাকবি মিল্টন বলিয়াছেন, *পুুরুষ ঈশ্বরের 
জন্য এবং রমণী পুরুষের জন্য স্য্ হইয়া- 
ছেন।” যে মিল্টন রাজকীয় অত্যাশর 

নিবারণের জন্য প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়া 

ছিলেন, ধিনি ধর্শসমাজ মধ্যে ধর্ম চার্যয- 
দিগের নিরঙ্কশ প্রতুত্ব দেখিয়া সেই প্রতু- 
ত্বের অবসান করিবার জন্য কৃতনং 

হইয়াছিলেন, বিনি তাহাদ্িগের ওআ্রতি আত্ম- 

গ্রিক ঘ্বণা বর্ষ না করিয়। চারি ছত্র কবি! 

লিখিতে পারিতেন না, যিনি মুদ্রাযস্ত্রের 

স্বাধীনতার জন্য অকাট্য যুক্তি সকল প্রদর্শন 
করিয়া গ্রস্থরচনা করিয়াছিলেন, যিনি 

প্রথম চাল”সের হত্যার পর শাধীনতা পক্মীয় 

বন্ধুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ভুর্কঘুদ্ধে 
প্রবৃন্ত হইয়াছিলেন, ধাহার উক্তি সকল 

অদ্যাপি জ্বলস্ত শ্বাধীনতার ভাবের আদর্শ 

ও আকরম্বরূপ হইয়। আছে, সেই: 
মিল টনও এই শাস্ত্র প্রচার কনিয়াছেন। 

ইহাতে কি প্রমাণ পাই? ইহাতে ইহাই 
অনুভব করি, সামাজিক প্রভুত্ব-প্রিয়তা 

মানব-মনে এমনি প্রবল যে, তাহ অঠিশয় 
উল্নতমন। ব্যক্তিদি গের পক্ষেও ছ্রতিক্রমনীয়। 

বিশেষ চিরাগত সমাজিক প্রথা যদি এই 

প্রভৃত্বের অনুকূল হয়, তাহা! হইলে তীহথা- 
দেরও চিত্ত অজ্ঞ/তসারে এই মহাভ্রনজালে 

জড়িত হইয়া পড়ে । 

সে যাহা হউক, যে কারণে পরাধীনভা 

ও অত্যাচারের উৎপত্তি হয়, তাহ। অবগত 

হইলে, স্বাধীনতা কাহাকে বলে তাহা 

আমরা. লহজে বুঝিতে পারিব, এই জন্যই 
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সকল প্রকার অত্যা্ট'রের এত আলে'চন 

করা যাইতেছে । শোমীয় প্রত এ মার্কিন 

প্রভূ বলিয়াছিলেন; “দাসগণ মানুষ নয়, 

জগতের ধনধানো, , স্থখশাস্ততে আনী- 

দিগের ন্যায় উহাদের অধিকার নাই।”' 

ভারভবর্ধীর ব্রাক্ষণগণ বলিয়া ছলেন' *শৃত্র- 

গণ শান্্ পাঠ করিবে না, শান্তর প্রণয়ন 

করিবে ন।, রাজক'র্যো নিযুক্ত হইবে না. 

অর্থাৎ যে সকল কার্যোর দ্বারা সানবাম্ম'র 

উন্নতি হয়, জগন্ডের কল্যাণ হয়, হৃদয় মনের 

গুঢ়শক্তি নকল বিকশিত হর, চরিত্রের মহত্ব 

প্রকাশ পায়, পেঁ সকল কার্ষ্ে শুদ্রের 

অধিকার নাট ঞ্বং সে সকল কার্য হইতে 

শুদ্রদ্দিগকে বঞ্চিত রাখা সমাজের পক্ষে । 

অন্যায় নহে । এই বলিয়া ব্রাহ্মণগণ কঠোর 

শান্লীয় শাসনের দ্বারা শৃদ্রদিগের ভাবী উন্ন- 

ভির পথে অর্গ্ন পাত করিলেন! ইহার কি 

শোচনীয় ফলই ফলিল! মাঁনসিক শক্তি 

সামর্থ্যের বিকাশোপযোগী ক্ষেত্র ও অবসরের 

অভাবে সহ্ত্র সহশ্র নিকৃষ্ট জাতীয় নরন।রীর ; 

আম্ম। হীন প্রভ হইয়। র'হল? সামাজিক ঘ্বণার ৃ 

তলে বাস করিয়। তাহাদের মনুষ্যত্ব ও মহব্বের 

অকাক্ষ। নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়। গেল; আ্মাদ্দর 

ক্লান হইয়া সকল প্রকার হুক্কৃতি তাহাদের 

পক্ষে সহজ হইয়া পড়িল ; “তোর। পণ্ড” 

“তোরা পণ্ড” এই কথা শুনিতে শুনিতে 

তাহারাও নিজ চক্ষে পশুবৎ হুইয়। গেল; 

ভারতসমাজ তাহাদের পাপভারে প্রণীড়িত 

হইতে লাগিল। অপর দিকে তাহাদিগের 

মধ্যে কত মনীবাসম্পন্ন ব্যক্তির মনীষা, 

কত ধর্শ-পরার়ণ লোকের ধর্শভাব, কত 

সদাশর নরনারীর সদাশয়তা সমাজের 

অবক্ঞার তলে পড়িয়া প্রক্ষটিত হইতে 
পারিল নাঃসে মকলের দ্বার! তাহাদের নিজের 

নব্যভাঁরত। 

| 

(5ম খণ্ড, হয় সংখ্যা 

কল্যান ও জন সনাজের কলাণ সম্পূর্ণরূপে: 

সাধিত ইত পারিল না। 

এতক্ষণের পর জ্গাবীনতা কাহ!কে বলে, 

তাহার আভাস আমর! কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হুই- 

ভেছি! জগতের ধন ধান্যে, সুখ শান্তিতে, 

ষে মানব মাত্রের .সমাধিকার এবং ঈর্বর 

প্রদত্ত শরীর মনের শক্তি সকলকে নিজের 

ও জগতের কলা'ণার্থ নিয়োগ করিবার যে 

সমাধিকার, সেই অধিকার দ্বরকে অবাধে 

উপভোগ করিতে পারার নাম স্বাধীনতা । 

উক্ত উভয় প্রকার অধিকারকে একস্ত্রে বন্ধ 

করিয়। নিম্নলিখিস্ত লম্মণের আকারে অর্পণ 

কর। যাইতে পারে--জগদীশ্বর মানবের দেহু- 

মনে যে সকল শন্চি দ্য়াছেন, অব'ধে সেই 

সকলকে তাহার অতীষ্টপথে নিয়োগ করিয়। 

। ন্ুুখী ও উন্নত হইতে পারার নাম স্বাবীনতা। 

ঙ 

সা স্প্্পি্ 

যে সর্মাজমধ্যে মানবের এই অমূল্য অধিকার 

প্রন্ষট নয়, সেখনে কোন ন। কোন: 

আক!রে সাম'জিক অত্য[চার' সর্বদাই ঘটিয়। 

থাকে, কারণ উক্ত উভয় প্রকার অধিক:র! 

সকলের প্রাপ্য এবং আমর। ভাহাতে বাধা 

৷ দিব না, এই নংস্কারের উপরেই সকল: প্রকঃর 

সামাঙ্জিক স্বাধীনতার ভিত্তি। 

স্বাধীনতার যে লক্ষণ রচনণ করা গেল 

তাহার ব্যাপ্তি প্রদর্শনের জন্য কতিপয় দৃ্- 
সতের উল্লেখ অবগ্তক বোধ হইতেছে। মার্কিন 

কাণ্ফুদিগের দাসত্ব এবং ভারতীয় শৃদ্রদিগের 

দাসত্বের দৃষ্টান্ত সর্বাগ্রে গ্রহণ করা যাউক । 

উক্ত উভয় প্রকার দাসত্বের কি অনিষ্ট ফল 

ফলিয়াছিল, তাহা এক্ষণে যেরূপ অন্ভক 

করা যাইতেছে, পূর্বে কখনই সেরূপ উজ্বল 

রূপে প্রতীতি করিতে পারা যায় নাই। 

আমেরিকার দাসত্ব প্রথা এক্ষণে উঠিয়া 

গিয়াছে, ভারতের : জাতিভেদের প্রকোপ 
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ও অল্পে অল্পে শিথিল হইতেছে । তাহার ফল 

প্রত্যক্ষ কর.--আমেরিকার শ্বাধীনতা-প্রাপ্ত 

কাফিদিগের দ্বারা দিন দিন কত মহৎকার্ষোর 

অনুষ্ঠান হইতেছে! তঁহাদের অনেকে 

বাবসা, বাণিজ্য ও ক্ুবিফার্ষ্যের ঘার) বিপুল 

ধন সঞ%য় করিয়া যে কেবল দেশের ধনাঢ্যত৷ 

বৃদ্ধি করিতেছেন, তাহ নহে? কিন্ত ভাহানের 
মধ্যে বিবী এমাও্া ম্রিথের নায় অনেক 

পুরু ও রমণী সাহিত্যালে'চনায়, বিজ্ঞান- 

চর্চার, ধর্ম প্রচাত্রে, ও জমহিতৈষণার জীবন 

উত্মর্গ করিয়। অংমেরিকার ও জগতের 

মানসিক। নৈতিক ও আধ্যাঞ্মসিক উন্নতি- 

বিষয়ে কত সাহাষ্য করিতেছেন । জিজ্ঞাস! 
করি, এতঘারা কি ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্য 

নিদ্ধ হইতেছে না? তিমি যে উদ্দেপ্তে মান- 

যকে দেহ নমের শক্তিনকল দিয়াছেন, 

তাহ। কি স্থুসম্পন্্র হইতেছে মা? ভারতীয় 

জাতিভেদ প্রথা শিথিল হুওয়তেও এই 
স্ুননর ফল দৃ& হইতেছে । যেসকল জাতি 

হিন্দুরাজত্বক।লে নীচ ও ্বণিত বলিয়া পদ- 

তলে দলিত ছিল, ইংরাজ শাসনের স্থবাতাসে 

মস্তক ডুলিবার অধিকার পাওয়াতে, তাহা- 

দের মধ্যে কত প্রতিভাশালী লে'ক দেখা 

দিতেছেন! কেবল যে তীহাদের অনেকে 
ধনশালী হুইয়। দেশের ধন ধান্ বৃদ্ধি করিতে- 
ছেন তাহ! নহে, কিন্তু বঙ্গনমাজের প্রতি 

দৃষ্টিপাত কর. তাহাদের কত লোক প্রতিভা, 

মহত্ব ও মনুষ্যত্বের ওণে আমাদের অগ্রণী ও 

শমাজেদ শিরোমখধি হইয়াছেন । রাজনীতি- 

সঞ্দ্ধে বঙ্গবানিগণ প্রধানতঃ কাহার প্রদ- 

শিত পথের অস্থমরণ করিতেছেন? বিজ্ঞান 

সম্বন্ধে কাহাকে সমু'চিত শ্রদ্ধ। দিতেছেন? 

ইঞছারা কে? ঘোর জাতিভেদ প্রথ! নিব- 
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ইহাদের জ্ঞ[নপ্রভ। ও চরিত্রের দ্বারা ভারতের 
বে কল্যাণ হইতেছে, তদ্বারা কি ঈশ্বরের 

অভীঁ৪ সিদ্ধ হইতৈছে না? তবে ইঠছঠাদের 
সমজাতীয় লোকের এই সকল মন্তুধ্যত্ব ও 

মহত্ব এত কাল যে বলপুর্বক চাপিয়! রাখ! 
হইয়াছিল, ইহা! কি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ ও 

ধর্মবিরুদ্ধ কার্য হয় নাই? পরে দেখ, ইংরা- 

জেরা এদেশে কি করিতেছেন। তাঁহ'দের 

অমেকে এ দেশীয়দিগকে বলিতেছেন,তোনরা 

বড়ং পদগুলি পাইবে না, তোমরা আমাদের 

আজ্ঞাবহ থাক, আমাদের নির্দিষ্ট কার্য 
কর, আমাদের আপীষে কলম পেস? কিন্তু 

যে সকল কার্যে দায়িত্ব আছে, চিস্তার 

প্রয়োজন আছে, বহুজনের উপর শাসন ভার 
আছে, তাহ! পাইবে না। ইহাতে কি 

তহার। এদেশীয়দিগের ঈশ্বর প্রদভ শক্তি 

সকলের পথ রোধ করিতেছেন না? আজ 

মেজার বেয়ারিং রাজন্ব মন্ত্রীর পদ ত্যাগ 

করাতে ইংলগ্ড হইতে লোক বাছিবার 

জন্য অন্ধক'র দেখিতে হইতেছে কেন? 

সার, টি মাধব রাওকে কি উক্ত পদ দিলে 
চলিত না? যদিবল তিনি এত বড় কন্ম 

স্ুচারুরূপে নির্বাহ করিতে পারিতেন ন!। 

কে বলিল? ভাল, দিয়া কেন দেখ না? 
সে ব্য।ক্তুর দ্বার না হয়, দ্বার খুলিয়। রাখ, 

পরে উপযুক্ততর -ব্যক্তি সকল আসিবে । 

একট! দেশ শ্রদ্ধ লোককে এরূপে চাপিয়। 

রাখিও না; তাহাদের দ্বার তাহাদের নিজের 

দেশের যতটুকু কল্যাণ হইতে পারে, তাহ'র 

পথ রোধ করিগু না। শল্তুনাথ পণ্ডিতকে 
বিচারপতি করিবার সময় ভাবিয়াছিলে যে, 

সে কার্ধ্য এদেশীয়ের দ্বারা চলিবে কিনা, 

তৎপরে কি-দ্বারকানাথ মিত্রের ন্যায় সুদক্ষ- 
স্ধন ইহাদের পূর্ববপুরুষগণের কি দশা ছিল? । লোক পাও নাই? ঘবার উন্মুক্ত রাখ, ঈশ্বর- 

১২ 
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প্রদত্ত শক্তি সকল তাহার অভীষ্ট কার্যে 
খাটুক। সকল শ্বলেই এই নিয়ম, যেখানে 
দেধিবে অত্যাচার ও পরাধীনতার শৃঙ্খল 

শিথিল হইতেছে, সেই খানেই দেখিবে যে, 

মানবের হশ্বরগ্রদত্ত শক্তি সকলের দ্বারা 

তাহার অভীষ্ট নিদ্ধ হইতেছে, এবং সর্ববিধ 
লোকের সুপ বৃদ্ধি হইতেছে । 

ঈশ্বর অ'মাদিগকে দেহ মনের যে সকল 
শক্তি দিয়াছেন, তন্ছার! আমরা সুখী হই, 

গেবং তাহার প্রিয় কার্ধা সাধন করি, 

ইত:ই তীহার উদ্দেন্ট ; সুতরাং যে সমাজ 

মধো নর নারী অবাধে সেই সকল শক্তিকে 

নিয়োগ করিতে পারে নাঃ যে সমাজে এ- 

খপ বাবস্থা যে? এক জনমের বা একদলের 

স্থৃথ ন। উন্নতির পথ অবরোধ করিয়া! অপর 

দলের সুখ বা উন্নভির পথ উম্মুক্ত করা 

কয়, যে সমাজে অগ্রে এক জনের ম্মখের 

রেখা পাত করিয়া পরে অবশিষ্ট স্থানে 

অপরের সুখের রেখা পাত করিতে হয়) সে 

সমাজ ঈশ্ববের ইচ্ছা! বিরুদ্ধ, তাহার মুলে 
অধশ্ব, তাহার ভিত্তিতে পাপ। সেই পাপ- 

বীক হইঙে পাপ ফলই প্রহ্থত হয়। 

চিকিৎ্সা-তত্বব্পপ্ডিতগণ রলিয়া থাকেন 

যে, মানব দেহের মধ্যে যতক্ষণ রতি প্রমাণ 

বিবাক্ত পদার্থ থাকে, ততক্ষণ শারীরিক 

ধাতু সকল স্ুস্থির হইতে পারে নখ, হয় 
কুলিবে, না হয় বেদনা হইবে, না হয় 

পচিবে, না হয় ক্ষত প্রকাশ পাইবে, ন1 হয় 

জর গ্রকাশ পাইবে । সে বিষাক্ত বস্ত 

শবীরের অভান্তর হইতে বিদুরিত না হইলে 
শারীরিক ধাতু সকলের বিকারের বিরাম 
নাই। কোন ন। কোন প্রকারে শারীরিক 
যান! ভূগিতেই হইবে। সেই ব্ূপ যে সমাজ 
গমের মধ্যে এই অন্ঠায় ও অধর্দ থাকে; 

(১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা । 

কাহার সাধা সে সমাজকে সামাজিক বিকার 

হইতে রক্ষা করে? ছুই দিন না হয় দশ 
দিন, ছুই ব্সর না হয় ছুই শত বৎসর 

পরে, সে পাপ যতদিন সমাজ বক্ষ হইতে 

বিদূরিত না হইবে, সে কণ্টক যতদিন সমা- 

ন্জের চরণ হইতে উৎ্পা'টিত না হইবে, তত 

টিন সমাজের শাস্তি নাই, ততদিন সে সমাস 

মধো ঈর্ঝ) বিদ্বেষ ও শক্রতা অনল জ্বলিতে 

থাকিবে, ততদিন দলে দলে কাটাক।টি, 

র।জাঁয় প্রঙ্গায় বিবাদ, বারব!র সামাজিক 

বন্ধন সকল ছিন্ন ভিন্ন করিবার চে চলিতে 

থাকিবে । কাহার সাধ্য সেই অধশ্ম ও 

অন্যায়ের বীজ সমাজ-.বক্ষে নিহিত থাকিতে 

সে সমাজকে সুখ শান্তিতে রক্ষা করে? কি 

মানবাত্মাঃ কি জনসমাজ, সত্য ভিন্ন, ন্যায় 

ভিন্ন, ধর্শ ভিন্ন কাহারই প্রকৃত স্বাস্থ্য লাভ 

করিধার সম্ভাবনা নাই। যনি কাহারও ইতি- 

হাসের ফোন প্রমাণিত সত্য বিশ্বাস করি- 
বার ইচ্ছা থকে, এই সত্যটী ভাল করিয়া 

হৃদয়পত মুদ্রিত কগিয়। রাখুন । 

মান্থব এক যাহা করিতে পারে না? 

দ্রশ জনের সাহায্যে তাহা! করিবে এই জন্যই 

জন-সমাক্জ। এক] সম্পূর্ণ রূপে আত্মরক্ষা 

করিতে পারে না, এক ভন বিপদ হইতে 

ত্রাণ পাইতে পারে না, এক জীবন" যা! 

নির্বাহোপযোগী সকল সামগ্রী নংগ্রহ করিতে 

পারে না, একা আপনাকে ন্্খী করিতে 

পারে না, একা নিজের উন্নতির সকল উপায় 

অবলম্বন করিতে পারে না, এই জন্যই 

জন সমাজ । অতি ৃশ্মভাবে চিত্তা করি- 

লেই অনুভব করিতে পারা যাইবে যে, ঈশ্বর 

মানবের দেহ মনে যে সকল শক্তি দিয়াছেন, 

তদ্ব'রা মানবের সখ ও উপ্নতিলাভ বিষয়ে 

সাহায্য করা অনসমাজের প্রধান কর্ভব্য। 
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যে সমাজ যে. পরিমাণে- এবিষয়ে অন্থকুল, 

সে সমাজ সেই পরিমাণে নিক্ষের ঈশ্বর-নিদ্দিষ্ট 

লক্ষ্য সিদ্ধ করিতেছে। স্থৃতরাং জন্ সমাজ, 
ফে) কেবল ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক নর নারীর 

শ্ববীনতার পথরোধ করিবেন না, কেবল যে 

অবাধে প্রত্যেক ব্যক্তির শ্রীয় দেহ মনের 

শক্তি সকলকে শ্ব শ্ব কার্ধে নিযুক্ত হইতে 
দিবেন, ভাহা নহে, কিন্তু প্রত্যেকের স্ুণী 

হষ্টবার ও উন্নতি লাভ করিবার পক্ষে থে 

কিছুর প্রয়োজন তাহা যোগাইয়! সকল 

সাহাযা করিবেন । জন-সমাজের লক্ষ্য মদদ 

এত মহ হয়, তবে বাক্তি বিশেষের আধীন- 

তাতে হস্তর্পণ করা যে তাহার পক্ষে নিনিদ্ধ, 

. তাহ! বল] বাছল্যমাত্র | ঈশ্বর যাহাকে যে কিছু 

শক্তি দিয়াছেন,সে সমুদায়ের নিয়োন করিয়। 

সে আপনার ম্মুখ ও উন্নতি লাভ করুক, 

অমি তাহার পক্ষে অস্তরায়, হইব না। 

এই মুলনিয়ম অবলম্বন করিয়া জনসমাজ 

সকল শ্থ(নে কার্ধা করিবেন। 

তবে কেন দ্য, তঙ্কর, পরদ্রোহী বাক্তি 

দিগকে শ্বাধীনতায় বঞ্চিত করিয়া! কারাগারে 

নিক্ষেপ কর! হয়? জনসমাজের এ অধিকার 

আছে। তুমি যথেষ্ট আপনার শক্তি সকলকে 
নিয়ে!গ করিয়। নিজের স্ুখ ও উন্নতি লাভের 

চেষ্টা কর, কিন্তু তোমার অপরের সুখ ও 
উন্নতির পথ অবরে'ধ করিবার অধিকার নাই। 

অগ্ঠে তোম।র পক্ষে অন্তরায় হইবেনা, তুমিও 
জন্যের পক্ষে অস্তরার হইও না। বদি তুমি 

কাহারও পক্ষে অস্তরায় হও, তবে তাহাকে 

রক্ষা করা সমাজের কর্তব্য, সে জন্য সনাজ 

তোমাকে শান্তি দিতে বাধা; কিন্তু যতক্ষণ 

একের দ্বারা অপর কাহারও -ম্ুখ বা উন্নতির 
পথ অবরুদ্ধ না হইতেছে, ততক্ষণ জন- 

সমাঙ্গ কাহারও কোন কার্ধেয হস্তার্পণ 

নব্যভারত ৯৯ 

করিবেন না। কতকগুলি দৃষ্টান্ত দ্বার এই 

মূল নিয়মাবলীকে বিশদ করা আবশ্তুক 
বোধ হইতেছে ॥। মনে কর, আমার পৈতৃক 
আবাস ভূমিটী অতি সংকীর্ণ, এক্ষণে আমি 
দশ টাক] উপার্জন করিতেছি; আমার পদ 
বৃদ্ধি সহকারে, আম্মীয় ও কুপোষ্যের সংখ্যা 

বৃদ্ধি হইয়াছে, বাড়ীটী না বাড়াইলে আমি 
ল্ুখী হইতে পারিতেছি না । আমার প্রভি- 

বেশী একটী বিধবা. এ সংসারে তাহার আপন 
কেহ ন্বাই, বলে সে আমার সমকক্ষ নয়; 

ক্ুতরাং আমি বলপুর্বক তাহার পাচ কাঠা 
ভূমি হরণ করিয়া আমার অশ্বশাল! গে। শালা 

প্রভৃতি প্রস্তত করিল!ম, জনসমাজ এরূপ 

কার্ধ্য হইতে দ্রিবেন না। সেই অবলার বল 

হইয়া আমাকে শান্তি দিয়া তাহার বস্ত 

তাহাকে প্রেভ্যর্পণ করিবেন। কিন্ত মনে 

কর আমি ন্যাধ্য মূল্য দিয়! পাঁচজন প্রতি- 

বেশীর পাঁচবিঘ! ভূমি খরিদ করিয়া! আপনার 

আবাস বাটী প্রশস্ত করিলাম, জন সমাজ 

এ বিষয়ে হস্তার্পণ করিবেন না। এরূপ 

স্থল আছে, যেখানে আমার দ্বার অপরের 

সখের ব্যাঘাত হইতে পারে, অথচ জন 

সমাজ আমার কার্ষ্যে হস্তা্পণ করিবেন না। 

প্রথমতঃ মনে কর হিন্দুগণ বাদোদ্যম করিয়। 

আপনাদের দেবমুর্তি সকল লইয়। গেলে 

সহরের মুসলম'নদিগের ক্লেশ হয়; অথবা 

একটী প্রকৃত ঘটন! শ্মরণ কর| যাউক,মুক্তি 

ফৌজ” নামক হ্রী্ সম্প্রদায়ের প্রচারকগণ 
বোন্বই নগরের রাজপথ দিয়া গন করিতে 

গেলে তত্রত্য হিন্দু ও মুসলমানগণ বিরক্ত 
হয়। এস্থলে সমাঙ্গের কর্তব্য কি? কর্তৃব্যের 
পথ অতি পরিক্ষার । সমাজ যদি ভীরু ও 

কাপুরষ না হন, তাহা হইলে অত্যাচার 

কারীদের প্রতি ক্রকুটী করিয়া বলিবেন, 



্ঁ 

২ নধ্যভারত | 

ইহার! রাজপথ দিয়] যাইবে ভাহাতে তোমা- 

দের কি! ইচ্ছা হয় তোমারাও দশ শত 
বার যাও, ভাহার পথে কেহ প্রতিবন্ধক হই- 

তেছে না তোমাদের বিশ্বাসানুসারে কার্ধা 

করিতে যেমন তোমাদের অর্রিকার, ইহাদের 
বিশ্বাস অনুসারে কার্য করাও তেমন অধি- 

কার।. ইহা ন। হইয়া! সমাজ যদি হিন্দুদিগকে 

রলেন,মুমলমানেরা বিরক্ত হয় অতএব ভোমর 

দেব দেরীর মূর্তি বাহির করিতে পারিবে ন?, 

সুদলমানদিগকে যদি বলেন,হিন্দুগণ অস্ত 

হয় অতএব তোমর! গৌঁয়ারা বাহির করিতে 

পারিবে না, মুক্তিফৌজকে যদ্দি বলেন, 
লোক অমস্গ্ হয় অতএব তোমরা গাঁন 

করিতে প্রারিবে না, তাহা হইলে লোকের 

স্বাধীনতা হরণ কর! হয় এবং কাপুরুষতা 

প্রকাশ পায়। আর একটা দৃষ্াস্ত গ্রহণ 
কর, আমি এবং আর দশ জন লোক আমরা 

সকলে একটী কর্মের জন্য প্রার্থ হইয়াছি। 

ইহ! নিশ্চিত, আমার আবেদন যদি গ্রহ হয় 
তবে আর ৯জন ব্যক্তি নিরাশ হইবে, আমি 

সুখী হটে আর ৯ জনের স্মুখের ব্যাঘ/ত 

হইবে । এস্থলে ত একজনের স্ুখের দ্বার! 

অপরের সুখের ব্যাঘাত হইতেছে, এস্থলে 

জনসমাজের কর্তব্য কি? এস্বলেও জনসমাজ 

দেঘিবেন, আমি কাহারও পথ আবরণ করি- 

তেছি ক্রিন]। আমি যদি কাহারও আবেদন 

ক্র্দাতার হন্তে যাইতে না দিতাম, যদি 

মনে ক্রয় ডাকঘর হইতে তাহা হরণ করি- 

তাষ, কিন্ব। ষ্দি তাহার গুণাবলী কন্মদাতার 

জ্ঞাত হইবার পথে বিদ্র উপস্থিত ক্রিতাম, 

কিস্বা যদি কশ্দাতার নিকট তাহার কুৎসা 
রটনা করিয়। তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা জম্মই- 
তাম, তাহা হইলে তাহার পণ আবরণ করা 

হইভ। কিন্তু এস্থলে তাহ! নহে; আমার 

(১ম খণ্ড, ২য় নংখ্যব 

পথ যেরূপ উন্মুক্ত, ভঃহারও পথ* তেমনি 
উন্মুক্ত যি তাহার আবেদন গ্রাহা 
না হইয়। পাকে তাহা আমার দোষে নয়, 

কিন্তু তাহাই দোষে। হয় তীহার উক্ত 
কর্শের অত .যোগাতা নাই না হয় তিনি 

নিজের গুণাবলী প্রককুত রূপে কতৃপক্ষের 
বিদিত করিতে পারেন নাই, না হয় অসময়ে 

আবেদন করিয়াছেন । যে কার্যে আমার 

অপরাধ নাই সেজন্য আমি দণ্ডনীয় হইতে 

পারি দা, ব্ুতরাং সমাক্জ আম'র দ্বাধীন- 

তাতে হন্তপণ করিতে পারেন না। 

উপরে ঘে মে বিষয় বিচারিত হইল, 
তদ্বারা এই কয়েকটী মূল দত্যে উপনীত 
হওয়া খাইতেছে। প্রথমতঃ ঈশ্বর যাহাকে 

যে কিছু শরীর মনের শক্তি দিয়াছেন সে 

ব্যক্তি ভদ্দারা নিজের স্থখ & উন্নতির 
পথ আবিককার করিবে, সমাজ সে পক্ষে 

অন্তরায় হইবেন না, কিম্বা অপরকে অন্তরায় 
হইতে দিবেন ন।। দ্বিতীয়তঃ, যে স্থলে এক 

ব্যক্তি মিদ্ের স্মুখ ও উন্নতির পথ আবি- 

ফার করিতে গিয়া অপরের পথ অবরোধ 

করে, সে স্থলে সমাজ হূর্বলের রক্ষার্থ তাহার 
স্বাধীনতাতে হস্তার্পপ করিতে অধিকারী । 

তৃতীয়তঃ এতন্তিশ্ন আর সকল স্থলে সমাজের 

অঙ্গভূত প্রত্যেক ব্যক্তির ও দলের ম্বাধীনতা 
সম্পর্ণরূপে অক্ষু্ণ থাকিবে । কেবল তাহা 

নহে, ষমাজ যে ক্কেবল রক্ষক তাহা নহে, 

সমাজের অন্তর্গত প্রত্যেক নর নারীর নকল 

প্রকার উন্নতির বন্ধুও সহায় হওয়! উচিত | 
অর্থাৎ সমাজ যে কেবল আমার.)উন্নতির 

পথ অবরুদ্ধ হইতে দিবেন না, তাহা নহে, 

কিন্ত আমি যাহাতে সর্বতৌতাবে উন্নতি 

লাভ করিতে পারি, তাহার উপায় ও উপ- 
করণ সংগ্রহ করিয়া দিবেন! ক্রমশঃ | 
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স্পা 

"আজিও প্রস্কৃতি রয়েছে তোমার, 

সেই মধুময় পুরাণ শোভা, 

আর্ষিও শরীরে ফুটিছে তোমার 
শত ২ স্মখ্চাদের আভা। 

আজিও তমার মাথার উপর 
দিগন্ত ছাইয়ে অনন্তর অস্বর, 

নিশীখে, দিরসে, ফুটায় হরষে 
রবি শশী আর উজল তার] । 

অকৃল সাগরে, উন্মিশ্েল! করে, 

ভাসে শত পাত ক(তারে কাতারে, 

আজিও আসিয়ে, মিশিছে ভাবিয়ে, 

শতলদ নদী পাঁগল পারা । 

'আজিখু আকাশে মেঘ ভেসে যায়, 

অজশ্র ধারায় বরষি বারি; 
আজিও নিদাঘে ঝটিকার বায়, 

প্রবল চঞ্চল তুরস্ত ভারি। 
আজিও তোম।র শ্টামল কানন, 

বিগ কুজনে কুজিত গো! 

অ(জিও রয়েছে মানব ভবন, 

হর্ষ বিষাদে জড়িত গে! 

সকলি রয়েছে প্রকৃতি তোমার, 

রেখে কি পূরে. বুকের ভিতরে ? 

দেখাও ও বুক দেখাও চিড়ে। 
আছে সে “ওয়াই” আছে *টিন্টরণ * * 
আছে নে “কুকুর” তান + 

এসব দেখিয়ে ; এসব গুনিয়ে, 

কাদে নাকো! আর কাহারও প্রাণ । 
এখন€ও) নিশীথ-বিহগের গান |] 
তরু কুঞ্ধ মাঝে পড়ে গো ঝরি, 

কিন্ত কোথা কীট, কে গুনি সে'তান, 

চায় উড়ে যেতে আকাশ ধরি? 
স্থদুর বিমানে এখনে! চাঁভক$ 

উৎসাহ সঙ্গীত ছডায়ে দেয়, 

কত শত মেঘ এখন তখন 

ভাসিয়ে আকাশে চলিয়ে যায় । 
কিন্তু কোথা শেলী? তাই তো গো বলি, 

প্রকৃতি লো তোর সকলি আছে, 

পুজক তোমার, সেবক তোমার, 
প্রেমিক তোমার, চলিয়ে গেছে! 

আসক্ শোভাময়ি ! আয় আয় তবে, 

ছুজন। মিলিয়ে খুলিয়ে প্রাণ, 
অমর ওদের পেতের উদ্দেশে, 

গেয়ে গেয়ে ফিরি বিষাদ গান ! তিলেক গওরপ পড়িনি খসি ) - জি কোথা গো তোমরা, কবিকুলচুড়া তেমনি দেখিছি উজল তোমার, ২ নাকী এ প্রাণে আসিয়ে উদয় হও, 
নি ছমুং চারি রর প্রকৃতিরে আজি দেখিব ভেবেছি, 
০078 কবিতা সাধনা করিব ভেবেছি, 

গণের উজ ছিল, এ প্রাণ সঙ্গীতে মখায়ে দেও! 
কোথা গো প্রক্কতি-কোথা গো তাহারা * ও 1ওয়াই এবভ, টিপ্টরণ* ও “কুকু"” ওয়ার্ড" 

কোন শ্রোতকারে ভাসায়ে নিল! সোয়ার্থের কবিত্ত। | 
কোথা শেলী, কীট, ওয়ার্ডসোয়ার্থ, 

' বড় ভাল ধারা রাদিত তোরে; 

€ 'ন্বাইটিংগেল' কীটের একটী কবিতা । 

থু ''কাইলার”' ও “কাউড্' শেলীর কবিতা । 



সাময়িক প্রসঙ্গ । 

সত্য কথা লিধিলে বা বলিলে. অনেক 

'ঘন্ধুর হদয়ে যে আঘাত লাগে, তাহা আমরা 

পূর্কেই জানিতাম, কিন্তু সত্য-সেবায় রত 

থাকিলে উদারতার হাস. হয়, ইহা আমরা 

এবার কোন কোন সহযোগীর মুখে 

গুনিলাম। আমাদের বিশ্বাস, সত্য-সেবা- 

তেই উদারতা, সত্যের অপলাপের চেগ্টাতেই 

অন্থদারভা। আমরা সত্যের অস্থরোধে 
যদি কাহারও হৃদয়ে ব্যথা দিয়া থাকি! 

বিনীত অন্তরে ক্ষম! প্রার্থনা করি। কিন্ত 

সত্যকে 'গোপন করিয়া কাহাকেও সন্তষ্ 
রাখিতে আমাদের প্রবৃত্ত নাই। এজন্য 

সমস্ত দেশ আমাদের বিরোধী হইতে পারে, 

তাহা আমরা জানি। কিন্তু সে জনয আমরা 

কৃঠিত বা ভীত নহি । সমস্ত পৃথিবীও যদি 
চূর্ণ হইয়া যায়, তবুও সত্যের রাজ্য আমরা 
প্রদ্ভিঠিত রাখিতে চাই । অনা দিকে মিথ্যাকে 

সর্ব প্রযত্তে পৃথিবী হইতে তিরে|হিত করিতে 

চাই। সর্বপ্রযত্ত্ে সত্যকে স্থায়ী এবং 

মিথ্যাকে তিরোহিত করিবার জন্যই 'নব্য- 

ভারতের, স্থ্টি হইয়াছে । 

সত্যের অন্থরোধে আমাদের সকল 

প্রকার ভ্রম নংশোধন করিতে আমরা 

গ্রস্তত। আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত 
হইয়াহি--অনিচ্ছ।র সহিত অবশেষে লর্ড 

রিপণ কুলিআইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন । 

পূর্ববারে আমর! লিখিয়াছিলাম,__-কুলি-বিল 

নামঞ্জুর হইয়াছে) পূর্বে ইহাই শুনা গিয়াছিল 

বটে; কিন্ত পরে জানা গিয়াছে, বিল পাশ 

হইয়াছে, টমসন সাহেবের আর একটা 
গৌরবের চিহ্ন ইভিহাসে স্থায়ী হইয়াছে !! 

বস্ত্র সশ্বন্ধীয় আাইন প্রচার করিয়া লর্ড 

লিটন ভারতের শ্াতিতে অস্কিত হইয়! 

রহিয়াছেন, অনেক সাহেবের পক্ষে এ 

প্রলোভনের হাত অতিক্রম কর] বড় সহজ 

কথা নয়। কুক্ষণে রিপণ বাহাছুর ভারত- 

হিতৈষী (1) সাহ্বদিগের যশ্রে ব্যাঘাত 

ঘটাইলেন, নচেৎ এতদিনে হয়ত বাঙ্গালায় 

তুমুল আন্দোলন উঠিয়! যাইত। আমরা 
ষ্রেসম্যামের নিকট গুনিলাম, কিয়দিবস, 

পূর্বে কতকগুলি কুচক্রী বাঙ্গালি-বিদ্বেষী 

সাহেব দেশীয় সংবাদ পত্রের মুখ বন্ধ করি- 

বার জন্য এক গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিয়! টম- 

সনের অঙ্্মতি প্রার্থনা করিয়াছিল । বাঙ্গা- 
লার হিতৈষী ধার্শিকপ্রবর (?) ছোট লাট 

সাহেব সয্লাসরী অনুমতি না দিয়! রিপণের 

পরামর্শ প্রার্থনা করেন । কিন্তু লর্ড রিপণ 

প্রস্তাবে অসম্মত হন। টম্সনের নাম 

তবে আর কি উপায়ে দেশে স্থায়ী হইবে?' 

বাঙ্গলার এমন উপকারী বন্ধু আর নাই 1! 

এসমেড. বারলেট সাহেব প্রাণপণে 

রিপণ বাহাছুরকে অপদস্থ করিবার চেষ্টায় 

আছেন । এই মহাম্মা ইলবার্ট বিলের 
বিরুদ্ধে সত্বরই পালি য়ামেণ্টে আন্দোলন উপ- 
স্থিত কবিবেন। কিন্তু আমাদের ভয়ের 

কোন কারণ নাই-মন্ত্রীবরর গ্লীভোষ্টোন, 
প্রভৃতি অনেক সদাশয় ব্/ক্তিরিপণের পক্ষে 

আছেন। পরম সৌভাগ্যের বিষয়, বাঙ্গা- 
লার ছোট লাট টমসন সাহেব বিলের 
বিরুদ্ধে খাকিলেও, ভূতপূর্ব্ব বাঙ্গলার তিন 

জন শাসনকর্তীকে বিলের পক্ষে দেখ! 
যাইতেছে,--ইহাদিগের নাম ইডেন, টেম্প ল+ 
এবং ক্যান্থেল। ্রেটন্ম্যান বলেন, বাঙ্গ- 

লার হাইকোর্ট বিলের বিরুদ্ধ হইলেও» 



আধহাচ়, ১২৯1) 

বন্ধে ওস্উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের স্বাইকো্ট 

সম্পূর্ণ বিরোধী নছে। ইহার! বিলে একটু 

সংশোধন করিতে ইচ্ছা! করেন। উক্ত 

পর্রিকা বলেন, বহ্ধে, পঞ্জাব, উত্তর পশ্চিমা- 

ঞ্চল, আসাম এবং বন্মার গবর্ণমেণ্ট সকলকে 

বিলের পক্ষে ধর! যায়; মান্দ্রাজ ও মধ্য- 

প্রদেশের কথ! ঠিক বল! যায় ন। নিয়শ্রেণীর 

রাজকর্শাচারীগণ অধিকাংশই বিলের বিরুদ্ধে 

বটে, কিন্ত তাহাতে. কি রিপণ নৈরাশ বা 

তীত হইবেন? এড আন্দোলনের পর যদি 

বিল পাশ না হয়, তাস্ছ। হইলে রিপণের মুখ 

'দেখাইবার আর স্থান থাকিবে না। 

মেজর ব্যারিং রিপণের দক্ষিণ হত্ত__সেই 

ব্যারিং ভারত পারত্যাগ করিবেন, এ সং" 

বাদে তারত চকিত হইয়া উঠিয়াছেন: স্বায়ত্ত 

শাসন বিল, ইলবার্ট বিল, প্রজ। ভূম্যধি- 

কারী আইনের বিল প্রভৃতি অমীমাংসিত 

খমকিতে ব্যবরিং চলিলেন। ইহা বড়ই ছুঃখের 

কথা। বিষকোটী ভারতসম্তান মিলিয়া কি 

এই মহাত্মার জন্য পালিয়ামেণ্ট সভায় ও 
মহারাণীর নিকট আবেদন কর] বায় ন1? 

আজ কাল পার্লিয়ামেন্ট মহাসভার 

ভারতবর্ষ সংক্রান্ত যত বিষয় উত্ধাপিত হুই 

তেছে, অতীত কালে কখনও এত বিষয়ের 

্রপ্ন উক্ত সভায় উপস্থিত হয় নাই। আমরা 
পূর্বে মনে করিয়াছিলাম, পালিয়ামেন্ট সভায় 

ভারত্বদ্থু ফনেটের আসন বুঝি শৃন্যই 

থাকিবে । সৌভাগ্যের বিষয়, ওডনেল আনা- 

দের সে আশঙ্কা! দূর করিয়াছেন । ওডনেল 

সাহেব আজকাল বিশেষ যত্ব সহকারে ভারত 

সংক্রান্ত প্রশ্নের আলোচনা করিতেছেন । 

ওডনেল দীর্ঘজীবী হুইয়। ভারতের পরম 

উপকার সাধন করুণ, আমরা স্থান এবং 
সময়ের দূরত্ব বিস্বৃত হইয়! হদয়ের নিভৃত 

ন্ 

হানে তাহাকে পুজা, করিয়া কতার্থ হই । 
গত দিন পরে এই পরে এই শ্বদয়-বিদারক কথা, 

গুনিলাম_-“ভারতনভা য়ে ভাবে সংগঠিত, 

ইহাকে প্রজার প্রতিনিধি সভা বলা" যাইতে 
পারে না*। প্রজা! ভূম্যধিকারী আইনের. 
পাঁতুলিপি; আজও গবর্ণমেন্টের বিবেচনাধীন 
রহিয়াছে, জমিদার পক্ষের লোকেরা'সাধামত 
চে করিতেছে, যাহাতে আইন বিধিকদ্ধ না, 
হয়, এই সময়ে এই নিদারুণ কথ।য় কোন. 
প্রঙ্তাহিতৈষী ছুঃখিত না হইয়া থাকিতে 
পারেন ? যে সময় হইতে এই আইন সংশো- 
ধনের প্রস্তাব উঠিয়াছে, সেই সময় হইতে 
ভারতসভ। প্রজার পক্ষ অবলম্বন করিয়- | 

ছেন)১-কত স্থানে সভ। করিয়ছেন-কত 

লোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছেন! 
কিন্ত হঠাৎ*“সঞ্জীবনীর” নিকট, এই অসময়ে, 
এই নিদারুণ কথা শুনিয়া আমরা বিশ্মিত 

হইলাম।_চক্ষু হইতে জল 'পড়িল ! ভারত 
সভার পানে চাহিয়| আমরা অসংখ্য দরিদ্র 

প্রজার ক্টছঃখ ভুলিয়াছিলাম-_মনে করিয়া- 

ছিল[ম--ভারত সভ। থাকিতে গ্রজাদের আর. 

ভয় নাই। কিন্তুহায়, এত দিনে বুঝিলাম 
দরিদ্র প্রজাদের 'মা ঝাপ” বাঙ্গলায় নাই। 
এই ছুঃখেই প্রজাহিতৈষী “সাধারণী' বলিতে- 

ছেন__“প্রজার দোহাই দিয়া অনেক সভা 
সংসারে অবতীর্ণ হন বটে, কিন্ত একটু শক্তি 

সমর্থ হইলেই আর প্র-হিতৈমী বলিয়! 
পরিচয় দিতে চান ন1;- তখন তাহাবা বিশ্ব- 

বান্ধব হইতে চান।” সজজীবনী প্রজাদের 

একটী সভা সংগ্গাপনের জন্য" যে প্রস্তাব, 
উপস্থিত করিয়ছেন, তাহাতে আমাদের 

সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে,_কিস্তু এই বিপ- 

দের সময় প্রজার পক্ষ হইয়। কে কথা 

বলিবে? প্রজাদের কোন লোক কৌন্সিলে 



রে মাই. -্রজাদেক কোন কৃষ্ণদানি পাল নাই_. 

প্রজাদের কোন “হিন্দু পেটিয়ট নাই? এক 

জশাস্থল ছিল-_তারতসভা সময়, ধুঝিয় 

ৰঁ , তিনিও অন্য আন্দোলনে মাতিয়াছেন ! 

“এই লময়কার উপায় যদ্দি *সজীবনী” বলিয়া 

দ্রিভে পারেন, আমরা! বাধিত হইব 1 আম।- 

দের একমাত্র ভরসাগ্চল-_প্রজাহিতৈষী 

রিপণ ও তাহার কৌন্দিল। সেই কৌম্সিল 

ইইতেও ব্যারিং চলিয়া যাইতেছেন। কিছু 

দিন বাদে এই রিপণও বদি চলিয়] যান, তবেই 

সকল আশার মুল উচ্ছেদ হয় । আশা: 

শুন্য হুইরা আমরা প্রজাদিগকে লইয়। 

কাদতে থাকি । 

এক্গলোইগ্িয়ানেরা রে প্রকার বিরুদ্ধী" 

চরণ করিতেছে, তবে ঝুৰি শ্বারত্তশাসন 

আর প্রচলিত হয় না! প্রকাণ্ঠে এ' সম্বন্ধে 

কোন কথা না বলিয়া ইহারা' ভিতর ২ 

মিউন্সিপালিটীর দোষ অন্বেষণে ব্যাপৃত 

ছিল /--অবশেষে কলিকাঁতী'মিউনির্সিপালি- 

টার দেব দেখাইয়। গ্রায় ২৯, শ্বাক্ষর- 

_ সম্বলত একখ;নি আবেদন ছোট লাট বাহা- 
ছুরেক্স নিকট প্রেরণ করিয়াছে । কলিকাতা 

মিউন্নিসিগালিটার নির্বাচিত কমিসনার- 

দিগের দ্বারা ষখন কার্য্য চলতেছে না, তখন 

স্বায়প্ত-শারন এদেশে চলিতে পারেনা, ইহাই 

প্রতিপন্ন কর। বোধ করি ইহাদের অজ্ঞরের 

ইচ্ছা । চারি মীন পূর্ব হইতে ইংলিসম্যান 
ডেন, বস্তী-ও পচাপুকুরের কথা তুলিয়া সক- 

লকে মাতাইতে ছিলেন ! ছোট লাট সাহেব 

আবেদন খানি মিউনিসিপাল কমিসনার- 

_দ্দিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা 
আশা করি, কমিসনার মহাশয়গণ বিশেষ 

বিবেচনার সহিত কার্ধ্য করিবেন। তাহা- 

দের পারদর্শিতার উপরে দেশে স্বায়ত্ব-শাসন 

1৮ বু শত 
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প্রচ্িত' হওয়া অধিক পরেমাণে নির্ভর 

করিতেছে, এটা যেন শ্মরণ থাঁকে। 
_ সাধারণী যাহাই বলুন, ভবিষতে আবার 

লীটনের ন্যায় শাসনকর্তা আসিতে পারে 
বলিয়।, রিপণের গুণ ঘোধিণ। করিতে আমরা 
বিরত থাকিব না। ভাল বস্তকে ভাল 

বলিতে যর্দি ভারত কাতর হয়, তবে দুঃখের ৮ 

সীমা থাকিবে না। আমর! পূর্ব বারেও 
বলিয়াছি, এবারেও বলতেছি, _রিপণের 

জর7 গ্রামে ২ সভা হউক । এত আন্দোল- 

নের পর ইলবার্টবিল যদ্দি পাশ ন! হয়, হবে 

রিপণের ছুঃখের সীমা থাকিবে না_-ভারত 

বর্ঝ চক্রাস্কারী ইংরাজদিগের দর্পে কম্পিত 

হইবেন! তাহা হইলে আর কি কেহ 
কখনও শাহেবদিগের মতের বিকক্ধে কোন 
আইর খিধিবন্ধ করিতে পারিবে? কথনই 

না। জান্দোলনে বিলাতের ফৌজদারী 
কার্ধ্যবিধির স“শোধিত ধিল স্থগিন্ত হইল ;-- 
ইহাতে আমরা কি শিক্ষ| পাই্লাম'? যাহা 
শিক্ষ। পাইলাম তাহাতে প্রাণ সিহুরিরা 
উঠিল--ইলবার্টের বিলের পরিণাম ভাবিতে 
চক্ষে জল আর্সিল ! যদি এত আন্দোলনের 
পর বিল পাশ' না হয়-_নিশ্চয় রিপণ ভার, 
তকে কীদাইয়। কশ্ম ত্যাগ করিবেন। এই 
আশঙ্ক। থ কিতেও কি ভারত রিপণ ও ইল- 
বাট” বিল সন্বক্কে উদাসীন থাকিবেন ?-- 
ভারতের, পক্ষে দকলই সম্ভব। 

মার বন্মুচীরী। হইয়। ঘজনৈতিক 
আন্দোলনে যোগ দেওয়ার অপরাধে সেকে- 

নরাবাদ কলেজের প্রিনসিপাল দেশহিউৈষী; 
ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় অপমানের 

সহিত নিজাম গবর্ণমেন্ট কতৃক পদচ্যুত, ও 
নিষ্চাশিত হইয়াছেন। এই অবিচার উত্পন্ন 
নংবাদে আমরা অত্যন্ত ছুঃখিত হইয়াছি। 
চান্দ। রেলওয়ে সংক্রান্ত গোলবোগে কি 
ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ করিয়া. নিজাম 
রাজ্যে শাস্তিস্থাপন করিবেন না? 
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জগতের ভিন্ন ভিন্ন 'জাতির আদিম 

অবস্থা! হইতে বর্তমান নময় পর্যযস্তের ইতি- 

হান ধিশেষরূপে পর্যালোচনা করিলে 

সহজেই প্রতীয়মান হইবে বে। জাতীর 
জীবম্ (18610091110) জন বিশেষের জীব- 

নের স্ঠায়, পর্যধায়ক্রমে বাল্যাবস্থা, যৌবনী- 

বস্তা, প্রৌঢবস্থা এবং বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া 

থাকে। এবং এক একটী মন্ুষোর জীবনের 
স্যায় জাতীয় জীবনও অবশেষে বিলয় প্রাপ্ত 

হয়। কি ভারতবর্ষ, কি গ্রীন, কি রেমি 

সমুদায় প্রাচীন রাজোর ইতিহাসই এই 

বিষয় স্পটরূপে সপ্রমাণ করিতেছে । 

অভি হুদার বিদ্ধ এব সংআন্ব 

এবং অপরিটিত জনপদ হইতে ভাবী বহু- 

বিস্তীর্ণ চিরপ্রসিদ্ধ প্রবল পরাক্রাস্ত রোম 

রাজা সমুণ্পন্ন হইয়াছিল। রোমের 

ইছিহান পাঠ করিলে বোধ হয়, রোম 

যেন একটা স্া-প্রস্থৃত বালকের ন্যায় ভূমি 
হইয়া কালসহকারে পূর্ণ যৌবন গ্রাপ্ত 

প্রমত্ত হইয়া তৎ্কালজ্ঞাত সম্ুদায় দেশ- 

প্রদেশ অধিকার করিবার জন্গ লোলুপ 

হইয়। উঠিল । কিন্তু পর্যযীয়ক্রমে ফৌবনা- 
ধসানে প্রোঢাবশ্থা প্রাপ্ত মাত্রই যৌবনন্ুলভ 
প্রথর তেজন্বিতা ও প্রমত্ততা বিবঞ্জিত 

হইল ' এবং তখন কঝ্ৌচোচিত প্রশান্ত 

ভাব ধারণ পূর্বক সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন 

এবং রাজনীতি বিষয়ে সমধিক পর্যালোচনা 

করিতে আরম্ভ করিয়া, যুদ্ধ কিন্বা রাজ্যলাভ- 

তৃষ্ণা অধক পরিমাণে পরিত্যাগ করিল। 

আবার নেই প্রোঢ়াবস্থা অতিবাহিভ হইলে 
রোম ব্দ্ধক্য প্রযুক্ত ক্রমে নিস্তেজ হইজে 

নর্দান সেই খেযীবন্থ্ জম জি 
আর ভাবী উন্নতির আশ! রহিল না । স্ৃতরা 

বর্ধর জাতি কর্তৃক রোম পরাস্ত হইয়া একে-, 
বারে বিলয় প্রাপ্ত হইল । কিন্তু দীর্ঘ কালা- 
তিপাত নিবন্ধন ফল-প্রসবাসমর্থ প্রাচীন 
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বৃক্ষের দ্ভায়, রোম সমূলে উৎপাটিত হইলে 
পর, আবার তাঁহারই মুলদেশ হইতে গানে 
স্থানে নব নব জাতিরঃউবীজ অঙ্ক,রিত হইতে 

লাগিল। প্রাচীন গ্রীন রাজোর সমগ্র উতি- 

'সাস বিশেষ রূপে পর্যালোচনা করিয়া 
দেখিলে,গ্রীকদ্দিগের জাতীয় জীবনও যে এই 

প্রকার চারিটী অবস্থাতে বিভক্ত হইতে 

পারে, তাহ! অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে। 

আমাদের দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ যে, 

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, এবং কলি এই চারিটা 

যুগ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত অর্থ 
জন্বদ্ধে নানাবিধ ত্রমান্মক সংঙ্কার প্রচলিত 
আছে। কিন্তু বিশেষরূপে চিত্তা করিয়া 
দেখিলে অনায়াসেই উপলব্ধি হইবে যে, 

সতাষুগ জাতীয় জীবনের বাল্যাবস্থা, ত্রেতা- 
ঘুগ যৌবনাবস্থা, ঘাপরষূগ প্রোঢ়াবস্থা এবং 
কালযুগ ব্বদ্ধাবস্থা। আর্য মহর্ষিগণ এক 

একটী যুগের যেরূপ লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন, 
এবং এক এক যুগে যেরূপ সাহিত্য, বিজ্ঞানঃ 

দর্শন এবং রাজনীতি প্রচলিত ছিল, তদ্দ্ে 

ক্গষ্টত; বোধ হইতেছে যে, জাতীয় জীবনের 
এক. একটা অবস্থাই এক এক যুগ বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়াছে । আবার চাপিযুগে এক 

কল্প পূণ হয়, এবং কল্পান্তে মহাপ্রলর হইয়া 

পৃথিবী বিলয় প্রাপ্ত হয়, এই প্রকার যে 

কথিত হইয়াছে, তাহ দ্বারাও নিশ্চয়ই বোধ 

হইতেছে যে জাতীয় জীবনের আদি হইতে 

অস্ত পর্য্ত্ত মে দীর্ঘকালব্যাপী সময়, তাহা- 
কেই কল্প বলিয়। ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে । 

বর্তমন সময়ে ইয়ুরোপীয় দার্শনিক- 

_দিগের মধ্যে সমাজ বিজ্ঞানের যেরূপ সমা- 

লোচনা হুইভেছে, সেই প্রকার আর্ধা 

দর্শনিকগণের মধ্যে যে কতক পরিমাণে 

সমাজ বিজ্ঞানের (3০091085 ) চষ্চা প্রচ- 

মবাভারত। (১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা । 

লিত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ *নাই। 

প্রত্যুত সমাজ বিজ্ঞানের মুলস্থাত্রনিচয় 
অবলম্বন করিদাই আর্ধাদার্শনকগণ যুগ 

নির্ণয় করিয়াছিলেন। কিস্তু কালক্রমে 

অজ্ঞানতা! প্রযুক্ত সেই ঘৃগার্থ সম্বন্ধে ভারত- 

বাদীদিগের নানাপ্রকার কলিত এবং ভ্রমা- 

আক সংস্কার জন্মিরাছে। আর্ধ্যপগ্ডিতগণের 

কোন একটী বিষয় শিক্ষা প্রদান করিতে 
হইলে, তাহারা এক একটী ভাবকে, কি অব- 
স্ঠাকে, কিনব! বিষয়কে একটা সাস্কেতিক চিহ 
অথৰ! ন'ম দ্বারা অভিহিত করিয়! সাধার- 

ণকে বুঝাইতে চেষ্টা! করিতেন। আর্ধয- 
দ্রিগের ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিলে দেখা 

যায়, কণ্ভকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন কিন্বা 

নাম দ্বার কতকগুলি বর্ণকে কিন্ব। ধাতুকে 

অভিহিত করিয়া পরে তন্দার! স্থত্র রচনা 
করিয়াছেন । সুতরাং সামাজিক এক একটি 
অবস্থাকে এক একটী “যুগ” এই নাম দ্বার! 
অভিহিত করিয়া, তাহার] এই প্রকার ভিন্ন 

ভিন্ন কাল-প্রচলিত সামাজিক ভাব ব্যাখ্য। 

করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ উপস্থিত 

হইতে পারে ন1। 

বস্ততঃ আমরা প্রত্যেক প্রাচীন জাতির 

ইতিহান পাঠ করিলে জ্বাতীয় জীবনের মধ্যে 

সত্য, ভ্রেতা, ঘপর এবং কলি এই চারি 

যুগের লক্ষণ সকল দেখিতে পাইয়! থাকি । 

'ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীন জাতির আদিম অবস্থা 

হইতে শেষাবস্থা পর্য্যস্তের ইতিহাস বিশেষ 

রূপে তুলনা করি দেখিলে স্পঃই উপলব্ধি 

হইবে যে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে 

অনেক সাদৃশ্য বর্তমান রহিয়াছে । প্রত্যেক 
জাতীয় জীবনই এক প্রকার নির্দিষ্ট: এবং 

অখগ্ডনীয় নিয়ম দ্বারা চিরকাল পরিশাসিত 

হইতেছে । ল্তরাং ভিন্ন ভিন্ন জাতির ইতি 



শ্রাবণ) ১২৯ ।) 

হাসের মধ্যে যে এঁক্যতা রহিয়াছে, তাহা 

অবশ্যস্তাবী বলিয়। স্বীকার করিতে হইবে । 

এক দেশীয় লোকের জাতীয় জীবনের 

সহিত অপর দেশীয় লোকের জাতীয় জীব- 

নের যে সকল বিভিন্নত1 লক্ষিত হয়, সেই 
সমস্ত বিভিন্নতার মূল কারণ কেবল স্থান 
বিশেষের মৃত্তিকা, জল, বাস উত্তাপ ইত্যা- 
দির বিভিন্নতা মাত্র। মনুষ্য প্রকৃতি 

সকল দেশে এবং সর্বকালেই এক প্রকার 

নিয়মাধীন বটে, সুতরাং কেবল বাহ্যিক 

ব্যবস্থার বিভিন্নতা নিবন্ধন তাহাদের পর- 

স্পরের মধ্যে যে কিছু বিভিন্নতা ঘটিয়া 

থাকে, তণ্ডিন্ন তাহাদের প্রকৃতির মধ্যে অপর 

কোন প্রকারের বিভিন্নভার বিদ্যমানতা 

সম্ভব হইতে পারে না। বস্ততঃ প্রত্যেক 

মনুষ্য-প্রকৃতি এক প্রকার নির্দিষ্ট নিয়মাধীন 

বলিয়। স্বীকার করিলে, মনুষ্য সমাজেন কার্ধ্য- 

কলাপ যে নির্দি্ই নিয়মাধীন, তাহা সহজেই 

স্থিরীকৃত হইবেক । কিন্ত মন্থধ্য সমাজ কি 

প্রকারে গঠিত হইয়াছে এবং সামাঞ্জিক 

উন্নতি এবং অবনতি কি প্রকার নিয়মাধীন, 

তাহ। অগ্রে অবধারণ ন।করিলে সাদাজিক 

কার্যকলাপ নিদ্দিইই নিয়মাধীন কিনা? তাহা 

সম্যকৃরূপে প্রতীতি হইতে পারে ন]। অতএব 
নমাজগঠন সম্বন্ধীয় মূল স্থত্রগুলি সর্ব 

উল্লেখ করা নিতাস্ত প্রয়োজনীয় বলিয় 

বোধ হইতেছে । এই অধ্যায়ে আমরা সাধা- 

রণতঃ কেবল সামাজিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নকলের 

উল্লেখ করিয়া তৎ্পর সামাজিক গতি সম্বন্ধীয় 

ছুই একটী সাধারণ বিষয়ের আলোচনায় 

প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু ক্রমশঃ পরিবর্তন দ্বারা! 

সামাজিক পরিবর্ধীন (৪50018] 2০৮৮, [১ 

[১/০০৪৪৪ ০6 ৪দ০186102) সামাজিক বিশ্লে- 

যণ (6২9০: ৩৫ ৪০০18] 56209886192) এবং 

নব্যভারত। ৯৯৯ 

সামাজ্জিক গতির সাম্যতাব (০00111)100, 

0 90৫19] 210570916) এই তিনটা বিষয় 

ইহার পরবস্তী অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হইবে । 

প্রত্যেক নর নারী এই বৃহৎ মনুষ্য সমা 

জের এক একটী পরমাণু স্বরূপ । পরমাণু 
সকল শ্বকীয় গতি (1001000190 20061020) 

বিবর্জিত হইয়া যোগাকর্ষণ দ্বারা একত্রিত 

হইলে যেমন এক একটা বস্তর আঁকার ধারণ 
করে, সেই প্রকার প্রত্যেক মনুষ্য স্বকীয় 
'্বাতন্তর্য ও শাধীনগতি বিবর্জিত হইয়া, পর- 

স্পরের সহিত সামাজিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলে 

সমাজ গঠিত হয়। এক একটী পরমাণু যে- 

রূপ স্বকীয় গতি বিবর্জিত না হইলে অপরা- 
পর পরমাণুর সহিত সম্মিলিত হইতে পারে 

না, প্রত্যেক নর নারীও সেই প্রকার স্ববীম্ন 

স্বাধীনগতি বিবর্জিত না হইলে সামাজিক 
শৃঙ্খলে গ্রথিত হইতে সমর্থ হয় না। বস্ততঃ 

পরমাণুর সংযোগ ও বিয়োগ সম্বন্ধীয় সাধারণ, 

প্রাকৃতিক নিয়ম * মহ্ুষ্যগণের সামাজিক 
সম্মিলন সম্বন্ধে যে সম্পূর্ণপ্ূপে প্রযোজা, 

তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আবার পরমাধু 
সকল যেরূপ শ্বকীয় গতি বিবর্জিত হইয়। 
পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হওয়া মাত্রই 

সংযোগ উৎপন্ন বস্তর গতি প্রাপ্ত হয়, সেই 

প্রকার পৃথিবীর নরনারীগণ আপন আপন 

ক 651019 01)01109 1010) 9 0100990১ 

11001)97091)021)16 ৪609১ 6০0 % 090100910072062. 

[79:901)01)19 80910, 19 24 100989002, 0£ 

179001 914 03700010187)6 01951196101, 
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0181069096102 ০? 700969৮) £1276676 

9797067, 



৯০০ 

স্বতন্ত্র গতি . বিবর্জিত হইয়া সমাজ, স্থত্রে 

আবদ্ধ হইলেই সামাজিক গতি দ্বারা পরি- 

শাসিত হইতে থাকে। একটী বসন্ত অপর 

একটী বস্তর সহিত সম্মিলিত না হওয়! পর্যাস্ত 
স্বকীয় প্ররুতিগত গতি অনুনারে কার্য 

করিতে থাকে । কিন্তু অপর পদার্ণের সহিত 

একত্রিত হইবামাত্রই সকীয় ধর ওগতি বিব- 

আ্্িত হইয়। সংযোগ-উৎ্পন্ন পদার্থের গতি ও 

ধর্ম প্রাপ্ত হয় | হাইদ্র্দন এবং তকৃনিজন 

গয]সের সন্মিলনদ্বারা জল উৎপাদন হয়। 

কিন্ত জলের মধ্যে হাইডজন কিন্বা অকৃসি- 

জনের গুণ ও ধর্ম পৃথকরূপে আর নবস্থিতি 

করে না। অকৃনিজন এবং হাইদ-ব্ষন উভয় 

মিলিত হইয়া! নূতন গতি ও ধর্ম প্রাপ্ত হইয়া 

থাকে । জনুষ্যগণও পাংসারিক নানাবিধ 

মান্ষিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ ন! হওয়া পর্য্যস্ত 

'াপন আপন স্বতন্ত্র ইচ্ছা ছার! পরিচালিত 

হইয়া এক প্রকার দীবন গতি লা করে; 
কিন্ত ভ্ডিন্ন ভিন্ন সামাজিক শৃঙ্খলে সন্বদ্ধ হইবা 

মাত্রই ম্তাহাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়? 

(এরং তজপ অবস্থা পরিবর্তন নিবন্ধন জীবন 

গতি রূপাস্তরিত হইয়! যায় । যুবক অপারি- 

দীভ অবস্থায় কেবন্বর নিদের ন্ুখসচ্ছন্দত। 

প্শ্বদ্ধীয় চিত্ত দ্বার] পরিচালিত হইতে থাঁকে ; 

কিন্ত উদ্ধাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া! মাত্রই, 

ফাছার নিজের স্বখ শাস্তির চিন্তার সহিত 

কাহার সহধর্শিকীর ম্থখ শান্তির চিন্তা 

আসিয়া সম্মিলিত হইল, স্বৃতরাং তাহার পূর্বব- 
শ্লর্িনী জীবনগতির রূপান্তর যে অবশ্থস্তারী, 

আহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। 

প্রত্যেক নরনারীর নামাজিক সম্বন্ধ যত 

ধ্নিষ্ট হইতে থাকে, তাহার জীবনগতিও 

(সেই পরিমাণে মিশ্রচ্ভার ও জটিলতা প্রাপ্ত 

ই়।. এবং অবশেষে ামাজছিক গড়িই 

নব্যভারত । (১ম খণ্ড, তয় মংখ্যা 

তাহার জীবনের একমান্্র গতি দলিয়া 

প্রতীয়মান হয়। মানরগণ্রে সম্মলন দ্বার! 
সমাজ গঠিত হয়, কিন্তু সমাজ গঠিত 
হইলে পর প্রত্যেক নরনারীর জীবন প্রচ- 

নিত সামদ্িক গাঁতিকেই আশ্রয় করে॥ 

নদীর জল সমুদ্রে নিপতিত হইলে সমুদ্র 
জলের সহিত মিশ্রিত হুইয়! যেরূপ একা: 

কার হইয়। যার। সেই প্রকার প্রত্যেক 

নরনারী মনুষ্যসমুদ্ররূপ এই বৃহ মন্ুষ্য- 

সমাজে প্রবিষ্ট হইবামত্রই হ্ধাধীন জীবন। 
গতি বিবর্জিত হইয়! মানসিক কার্ধ্য কলাপ 
সম্বপ্ধে সমাজ-যস্ত্রের অঙ্গীভূত হইয়। যায় । 

একটী জড় পদার্থ অপর এক্কটা জড় পদা 
খের সহ্কিত ন্িশ্িত হইয়! একাকার হইলে 

উভয়ের পূর্বাকৃতি বিলুপ্ত হইয়া! যায়। 

ভয়ে মিলিত হইস্ত্রা এক নুতন আকার 

ধারণ ফরে। কিন্ত মানরমণ্ডলির সম্মিলন- 

সমাজ গঠিত হইলে, তাহাদের 
প্রত্যেকের বাহ্যিক আকৃতি রূপাস্তরিত 

ন! হইলে ৪, তাহাদের পরস্পরের মানসিক 

গতি মধ্যে সংযোগ উত্পন্ন হয়, এবং সেই 

ংযোগ-উৎ্পন্ন গতি প্রত্যেকের জীবন 

শাসন করিতে থাকে । 

এক একটী পরমাণু বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কি 
ভাবে অবস্থিতি করে এবং কিরূপ আকার 

ধারণ করে, তাহ! নির্ণয় করা যেরূণ আমা 

দিগের সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত, সেই প্রকার সামা- 
জিক-ভাবাম্পৃষ্ট মানব প্রকৃতি কল্পনাতীত 
বলিয়! প্রতীয়মান হয়। এক একটা জড় 
পর়/ঁকে আমর! পরমাথুর সমষ্টি বলিয়! মনে 
করিয়! থাকি। কিন্তু জড় পদার্থ হইতে এক 
একটা পরমাধু তুলিয়া লইতে পারি না। 
মনুষ্য-সমাদ হতে এক একটা নর নারীকে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহ্থার জীবনগতি নির্ণয় করা 



শ্রাণ, ১২৯৯ 1) 

পরার না। প্রত্যেক নর নারী মন্ুধা সমাজের 

মধ্যে জম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সামাজিক ভাব- 

পরিপূর্ণ হ্ছদয় লইয়! আমা'দিগের সন্ম,থে উপ- 

ভিত হর; ন্থুতরাং সর্ব প্রকারে সামাজিক 

ভ'ব-বরর্জিত এবং দ্বতস্ত্র গতি-প্রাপ্ত নর 

নারী মনুষ্য বুদ্ধির অগোচর। পরমাণু কি? 

এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা এই মান্ত বলিতে 

পারি যে, জড় পদার্থের এতাদৃশ ক্ষুদ্রতম 

অংশ যাহা কখন আর বিভাগ করা৷ যাইতে 

পারে না । কিন্ত সেই প্রকার ক্ষুদ্রতম অংশ 

যে ইন্দ্রিয়ের অগোচর এবং কল্পনাতীত, তাহ 

কেহই অস্বীকার করিবেন না। পক্ষান্তরে 

এক একটী মনুষ্য এই বৃহৎ মনুষ্য সমাজের 

এক একটা পরমাণুশ্বরূপ, এই প্রকার যে 

কথিত হইয়|ছে'তদ্বারা এইমাত্র বুঝা যায যে, 

জড় পদার্থের অভ্যন্তরস্থ পরম্াধুগুলি যক্রুপ 

সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে, প্রত্যেক নর নাগী, 

মানসিক অবস্থা সন্বদ্ধে, এই মনুষ্যসমাজ 

মধো ঠিক তদনুরপ সংযোগাবদ্ধ তাৰে অব 

স্থিতি করিতেছে । মনুষ্য মাতৃগর্ভ হইতে 

ভূমিষ্ঠ হইলে পর ঘি অপর কোন মনুষ্যের 

সহিত তাহার সংসর্গ না হয়। তত্রাচ আহার 

স্বীয় জননীর সন্বদ্ধে তাহার মনোমধ্যে 

মে সকল ভাবের উদয় হইতে থাকে, 

সেই পকল ভাব নিবন্ধন তাহার জীরন- 

গতি প্রচলিত সামাজিক গতির সহিত ক্রমে 

সম্মিলিত হইয়] যায় ।- সৌরঙ্গগতে যেব্বপ 

গ্রহ, উপগ্রহ পরস্পর আকর্ষণস্থত্রে পর. 

স্পরের সহিত সন্বদ্ধ হইয়! রহিয়াছে, ঠিক 

সেইরূপ এক একটা মানব প্র্কৃতি অপরাপর 

মানব প্রকৃতির সহিত মানসিক জাকর্ষণ ছারা 

ষংযুক্ত হইয়া! রহিয়াছে! স্মৃতরাং মন্ুষ্যের 

প্রকতিগত-গতি সম্পূর্ণরূপে বিনাখ না করিয়। 

তাহাকে সমাজ রদ্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন কর! 

নধ্যভারত ৷ ১৩১ 

যায় ন]। অত্যন্ত অসভ্য জাতির মধ্যে নানাবিধ 

সাঁমাদিক বন্ধন পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক 
বন্ধন কখন ষোগাকর্ষণের (8৮৪০96০2) ০% 

00108910170) এবং কধন বা মধ্যকর্ষণের 

(90090010001 0%51(90101) ন্যায় কার্ধয 

করিয়। থাকে । যোগাকর্ষণ শক্তির নুানাতি- 

শব্য প্রযুক্ত বস্ত কমল কিম্বা কঠিন হুইয়! 
থাকে । বহির্জিতে আমরা যত প্রকার 

জড় পদার্থ দর্শন কর, তন্মধ্যে কতকগুলি 

অতিশয় কঠিন,যথ। ধাতু, প্রস্তর ইত্যাদি, 
এবং কতকগুলি নিতান্ত কমল কিন্বা একে- 

বারে তরল--যথা কর্দম, জল; বায়ু ইতাদি। 
কিন্তু প্রস্তর মধ্যে যোগাকর্ষণের আতিশয্য 

প্রযুক্ত তাহা অত্যত্ত কঠিন হইয়াছে, পক্ষা- 
স্তরে কর্দম কিন্বা জল ইত্যাদির মধ্যে যোগা- 

কর্ষণ শক্তির নুনতা প্রযুক্ত তাহ! এতাদৃশ 

কমলতা! প্রাপ্ত হইয়াছে । অসভ্য জাতির মধ্যে 

সামাজিক বন্ধনের দৃঢতাঁভাবে তাহাদিগের 

নমাজ কমল পদার্থের ন্যায় সহজেই বিন 
হইতে পারে, কিন্তু সভ্যজাতির মধ্যে সামা- 

জিক বন্ধনের দৃঢ়তাপ্রযুক্ত তাহাদের সমাজস্থ 

প্রত্যেক নর নারীর জীবন-গতি পরস্পরের 
সহিত একেবাক্জে জড়ীভৃত হুইয়। পড়ে এবং 
সেই প্রক্ষার সমাজ সহজে অন্য সমাজ-সং- 

ঘর্ধণে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। 
আকর্ষণ (৮৮:৪০০০০ ) শক্তি € 19:99) 

গতি ( ০6০৪.) প্রভৃতির কার্ধ্য যে, কেবল 

জড় পদার্থের মধ্যেই প্রত্যক্ষ হয়, তাছা! নছে ; 
সামজিক কার্ধা কলাপের মধ্যেও আমর! 

নানাবিধ শক্তির কার্য এবং গতির রূপা 

স্তর নিয়তই নিরীক্ষণ করিতেছি। এই বিশ্ব- 
জগতে পে কোন পরিবর্তন আমর] দর্শন করি, 

তাহার মুল কারণ ষে কোন না কোন 

প্রকারের শক্তি তাহা কোন ব্যন্ডিই অশ্বী- 



১০২ 

কার করিতে পারেন না *্* কোন বিষয়, 

"ঘটনা, কি অবস্থার কার্ধ্য-কারণ শৃঙ্খল পধ্যা- 

লোচন। করিতে প্রবৃত্ত হইলে অবশেষে 

কোন প্রকারের শক্তিই তাহার মূল কারণ 

বলিয়। আমরা নির্দেশ করিয়] থাকি । শক্তি 

ভিন্ন কোন পরিবর্তন সম্ভবপর নহে। কিন্ত 

শক্তির মূল কারণ কি তাহা নির্ধারণ করা! 

মনুষ্যের অপাধা। বস্মতঃ শক্তির মূল কারণ 

আমাদিগের নিকট অজ্ঞেয় এবং অপরিজ্ঞাত 

রহিয়াছে । আমর! কেবল এই মাত্র বলিতে 

পারি যে, স্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা মঙ্গলময় 

বিশ্বনিয়স্তাই সকল শরক্তর মুল কাবণ এবং 

মূল শক্তি । কি সঙ্গীব, কি নির্জাঁব, সকল 
পদ্ার্থই সেই একমাত্র মূল শক্তি হইতে শক্তি- 
প্রাপ্ত হইতেছে । শক্তিকে অনির্দিই কারণ- 

সম্ভৃত নির্দি্ই ফল বলিয়। ব্যাখ্য। করা যাইতে 
পারে; (039 00001010090. 91180 0£ 00০ 

৪0000161009]. 08050) কিন্তু শক্তির মূল 

* «ডও ০0709 007, (1১) 0211 6০ 
700706) 28 009 10161102090? 01111715009, 
[]110001) 31১০০, 11009, 18116 200 11০- 
(101, £79 20108197001) 811 1)909982:0 
0702 0৫ 1016611109008, 796 ঞ& [097010- 
1921091 27017515 8180৮7৪ 03 6106 017989 
879 8107৬: 09116 ৪001, 07 29362806০90 
27012) 82006060093 ০0 79766. ৪09০০ 820 
[1106) &3 9 10004 (1)010) 010 0130108- 
৪0 /101)0 আ161) (10696 ৫1119161006 170001095-- 
8(9061078 01 10:09 23 6118 00170110109 
0008 ডা1)101) 0167 215 7019991660. 
10050 200 21 00100, 89 0010019093 0110 
আ]) 8070 010০ 00768 01 ৪1019107760] 
291211005 ) চ1)1]0 81200 9.0 [1008 219 
20305008 0? 79 10৮0)8 0£ (1699 ৮৪11008 
[81901078,  1)981)9 00৬11 (10207 01)990 

. 109959১01৩0 0000001018] ৫য0৩- 
80068 06170:09, ত101010,93 ০00০0000110 
0086100810958 8) 01007:916 0010011/2010778 
801)717 6 01009 61)9 03969119719 ভা1)0170( 
0109 1077008 ০01 161501009 879 29109121729] 
8130. 009 7915690. 00990 10116 1.৮ 
[3926 910970091, | ্ 

ধ্যভাঁরত | ( ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 

কারণ আমাদিগের নিকট অপরিজ্ঞাত হইলেও 
শক্তির কার্ধ্যকলাপমধ্যে নির্দিষ্ট নিয়ম ও 

ফলাফলের শৃঙ্খল! সততই লক্ষিত হইতেছে । 

শক্তি ভিন্ন কোন গতি উৎ্পন্ন হয় না, এবং 

গতিও শক্তির রূপাস্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

জগতের সকল বিষয়ের মধ্যে নানাবিধ 

বিরুদ্ধ শক্তি (41/69201018619 0:09) অব- ' 

স্থিতি করিয়! বিবিধ প্রকারে গতি উত্পাদন 

করিতেছে । কেহ কেহ মনে করিয়া থাকেন 

যে, গত্যুৎ্পাদন সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়ম- 
নকল কেধল জড় জগতের কার্ধযকল[পেই 

প্রযোজ্য ॥ কিন্তু মানব জাতির সমগ্র 

ইতিহাস হ্ুপ্পই্ প্রমাণ করিতেছে যে, জাতীয় 

উন্নতি এবং অবনতি সম্পূর্ণ রূপ গতি সম্বন্ধীয় 

নিয়মাধীন রহিয়াছে । 

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লিখিত হুই- 
য়াছে ষেঃ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শক্তিদ্বারা 

কোন বসন্ত ভিন্ন ভিন্ন দিকৃ হইতে আকৃষ্ঠ 

হইলে অত্যল্প ব্যাঘাত বিশিষ্ট পথে (189 ০£ 

19836 29818200৩ ) সেই বস্থ গমন করিতে 

থাকে, অর্থাৎ অত্যল্প ব্যাঘাতবিশিষ্ট পথই 

সেই বস্তর গতিমার্গ বলিয়! নির্ধারিত হয়।। 

সামাজিক কার্ধ্যকলাপের উন্নতি ও অবনতি 

সম্বন্ধে এই নিয়ম সম্পূর্ণরূপে প্রযোজা ॥ 

সমাজের মধ্যে যদি নানাবিধ বিরুদ্ধ অবস্থা- 
সম্ভূত বিবিধ প্রকারের শক্তি এক স্থানে 
এক সময়ে অবশ্ঠিতি করে, তাহা হইলে 

জাতীয় জীবন অত্যন্ন ব্যাঘাভ বিশিষ্ট স্থানেই 
কেবল পরিবপ্ধিত হইতে সমর্থ হয়। ইহার 

উদ্দাহরণার্থ আমরা একটী সাধারণ সামাজিকৃ 
ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । প্রত্যেক জাতীয় 

সমান্জেই আত্মরক্ষার ইচ্ছা কিন্বা বংশ বৃদ্ধির 
ইচ্ছ। বারপর নাই প্রবল। স্মুতরাং আস্ম- 

রক্ষা এবং বংশ বৃদ্ধির ইচ্ছারূপ শক্তি দ্বারা 



আঁবন ১২৯? 1) 

জাতীয় জীবন আরুঞ্ হইতেছে এবং ভম্ছার! 

পরিচালিত হওয়াতে সমাজস্থ সকল নর- 

মারীর শক্তি নম সৎ্পাধনে নিয়োজিত 
রহিয়াছে । পক্ষান্তরে আত্মরক্ষা ও বংশ 

বৃদ্ধির ব্যাঘাত উৎপাদক শক্তিম্বরূপ ছুর্ভিক্ষ, 

দুষিত বায়ু, যুদ্ধ, এর” সংক্রামক রোগ প্রভৃতি 

, বিরুদ্ধ দিক হইতে জাতীয় জীবনকে আকর্ষণ 

করিতেছে। এই স্থানে ছুইটী বিরুদ্ধ শক্তিছবারা 
জাতীর জীবন আকুই্ হইতেছে, সুতরাং অত্যল্প 

ব্য/ঘাত বিশিষ্ট পথ ভিন্ন জাতীয় জীবনের 
অপর কোন গমন পথ নাই । অর্থাৎ দেশের 

'ষেযে স্থানে দুষিত বু; ছুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ এবং 

সংক্রামক রোগের শক্তি অতাল্প রূপে অন্গু- 

ভূত হুইয়! থাকে, সেই সমস্ত স্থানে আক্মর- 

ক্ষা ও বংশ বৃদ্ধির ইচ্ছাদত্ভৃত শক্তি কার্ধ্য 
করিতে সমর্থ হয়। & 

বস্ততঃ আমর] জড় জগতের পরিবর্তনের 

মধ্যে গতি সম্বন্ধীয় যত প্রকার নিয়ম দেখিতে 

পাই, তৎসয়ুদয়ই সামাজিক পরিবর্তনের 

মধ্যে ও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শক্তি,আকর্ষণ 

এবং গতর নির্দিষ্ট প্রণালীবদ্ধ কার্ধ্য কি বহি- 

জগত, কি অস্তর্জগত সর্বত্র সমভাবে পরিব্যাপ্ত 

হইয়। রহিয়াছে 1 বাদ্য যন্ত্রের তালের মধ্যে 
$11])09 €/1)61) ১৫৩ 69069100])150৩ & ৪০- 

01005 03 008 01$79101900) 000 0133০: 19 
017506100, 01 215 07050185 আও 100. 11013 
917606108) 10 1১ 01১76 12 চ1)101) 619 
£$67909 0? 01)1)9511)৮ 01:03 13 6179 16850, 
105 01036900056 91061016560 17১9 61)90090 
2) 861-10011)061001009 20. 16]00000- 
£0০,1[0890 91061:87৩8 &:০ 009৮ 00 ৬&- 
908 810৬1101818 91)922199 096 9:9 ৪1002,- 
€91)19819 (0 000010--01)983 ০0 09010010] 
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যদ্র” পরিমাতব্য সময়াস্তরে পরিবর্তন উপলব্ধি 
হয়,তদন্গরূপ কোন কোন প্রকারের সামাজিক 

পরিবর্তন পরিমেয় সমর়াস্তরে বরম্বার ঘটিয়া 
থাকে । গতি সম্বন্ধীয় ঈদৃশ পরিমেয় সময়াত্তর 
ঘটনীয় কার্যকে (180776180০2 00060) ) 

অর্থাৎ গতির তাঁল বলা যাইতে পারে । সামা- 

জিক ঘটনার মধ্যেও গতির রিথম কিনা 

তাল সততই দৃষ্টিগোচর .হইতেছে। কোন 
কোন অসভা জাতি এক স্বাঁনে ছুই তিন 

বৎসর বাস করিয়া! সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্বক 

নুতন এক স্থানে বাস করিতে থাকে । আবার 

ঠিক ছুই তিন বৎসর পরে সেই নুতন আবাস 
ভূমি পরিত্যাগ পূর্বক অন্য স্থানে চলিয়। 

যায়। তথা হইতে পুনরায় নির্দিষ্ট সময়া- 
স্তরে চতুর্থ এক স্থানে চলিয়া যায়, এই প্রকার 

নির্দিষ্ট সময়াস্তরে এক একটা স্থান পরি- 
বর্তনের মধ্যে গতির রিথ ম কিন্বা৷ তাল পরি- 

লক্ষিত হইয়া থাকে । প্রাগুক্ত অসভ্য জাতীয় 

লেকের প্রথমতঃ যে স্থানে বাস করে, সেই 

স্থানোৎপন্ন আহারীয় দ্রব্যের অপ্রচুরতা 

তাহাদিগকে (লোকসংখ্যা বুদ্ধি নিবন্ধন ) 

সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়! 

থাকে । এই প্রকারে এক একটা নূতন 
স্থানের আহারীয় দ্রব্যের অপ্রচুরতা নিবন্ধন 

তাহাদিগকে নির্দিই সময়াস্তরে সেই সেই 

স্থান পরিত্যাগ করিতে হয় । সুতরাং নুতন 
আবাস ভূমি গ্রহণও পরিত্য/গের মধ্যে পরি- 

মেয় সময়াস্তরিক কাধ্য ও প্রতিকার্য্য লক্ষিত 

হয়। কিন্ত দেশীয় আভ্যন্তরিক বাণিজ্য ই- 
ত্যাদির মধ্যে গতির রিথ ম কিম্বা! তাল বিশেষ 

রূপে দেখিতে পাওয়। যায় । মনুষ্য সমাজের 

আদিমাবস্থায় বিনিময় কার্ধ্য 000:8086) 
সাম্বৎসরিক কিনব যাম্মামিক মেলা উপলক্ষে 

সম্পর হইত। কিন্ত লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি সহকারে 



১০৪ 

সামাজিক বন্ধন যত পরিবদ্ধিত হইতে লাগিল, 

বিনিময় কার্য্য সম্পাদনার্থ সপ্তাহে সপ্তাহে তত 

হাট বাজার বসিতে লাগিল । তথ্পরে উঠ্লত 

সামাজিক অবস্থায় বিনিময় কার্ধোর জ্গবি- 

ধার্থ দৈনিক বাজারের আবশ্যক হইয়। উঠিল 
এতন্্ারা সহজেই প্রতিপন্ন হইবে যে, 

ধবাতীারত | € ১ম খণ্ড, ওয় সংখ্যা 

লোকের প্রয়ে'জনীয় বস্ত প্রাপ্তির ইচ্ছা,একটী 

শক্তির ন্যায় কার্ধ্য করিয়া, যে পরিমাণে 
গতুাৎ্পাদন করিবে, প্রয়োজনীয় বস্তর অভাব 

মোচন ইচ্ছার ফার্দ্য ঠিক সেই পরিমাণে, 
শক্তি সঞ্চলন পূর্বক, মনুষ্য সমাজের গতির 

মধ্যে রিথম কিম্বা তাল নংস্থাপন করিবে। 

সতীদেহ ক্ষন্ধে মহাদেবের নৃত্য । 

“মহাদেব সতীদেহং স্কদ্ধে নিধায় নৃত্যত্তি।৮ 

(এমন) সুন্দর নাগর কেহে ? 

প্রেমে টল ঢল, প্রেমেই বিহ্বল 

পরাণ পাগল মেহে! 

হকন্ধ বিলশ্ষিনী, প্রিয় গুণয়িনী, 

(যেন) প্রেমের প্রবাহ দেহে! 

(এমন) উদ্পর প্রেমিক কেহে? 

প্রেমের ধেয়ান, প্রেমের গেয়ান 

প্রেমিক ভাপস বর, 

তাধিয়! ভাবিয়া, শিঙ্গা বাজাইয়। 

(বড়) সুন্দর নাচিছে হর! 

পিশ[চ ভূত, প্রেত অযু 

বাছা ডমরু গাঁল, 

বিকট রক্ে, প্রমথ সঙ্গে 

নাচিছে তাল বেতাল! 

বিশ্ব প্রেমিক, স্নাক ধক 
পঞ্চমে ধরিছে ভার্ন, 

উলে রুদ্র, স্বর বমুদ্র 

প্রমথে গাহিছে গান ! 

বিরাট দক্ষে, ধরণী কম্পে 
ক্ষুদ্ধ চরণ তরে, 

নাহিক শব্দ, সমীর, স্তব্ধ; 

বান্গকী কগিছে উরে । 

(এষন) প্রেমের পাগল কেছে? 

প্রেমে ঢল টল, রক্ত উজ্দ্বল 

উদ্ধ নয়ন ছয়, 

বিশ্বদ।হ, বহ্ছি প্রবাহ 

লল।ট ভাসায়ে বয়! 

বিরহ কঙ্কাল; গলে অস্থিমার্ল 

হলিতেছে দলম্মল ! 

মহ! কালকুট, কলঙ্ক গরল 

করেছে কণ্ঠের তল! 

পর উপহাস, পর! দিকৃবাস, 

লজ্জায় কেহ শ। চায়) 

মাথার উপর, গর্জে বিষধর, 

ভ্রুক্ষেপ নাহিক তায়! 

রূপ-কুদ্র/ক্ষে ক্র কটাক্ষে 

লুপ্ত কলুষ মোস্ব, 

জ্ঞান চৈতন্য, প্রেমেরি অন্ঠ 

নেত্রে গলিত লোহ! 

প্রেম প্রশান্তি, বিনোদ কান্তি 

অকলক্ক শশধর, | 

শেঞ্ভিছে কপালে, শ্িপ্ধ করজালে 

জগত উজ্জ্লভর ! 



শ্রাবণ, ১২১০1) 

স্বার্থ স্ুরতি, ভ্ম বিভূতি 
রঞ্জিত সুন্দর কায়। 

(শির) প্রেমের গঙ্গ।, চল তরঙ্গ 

ভ্রিলোক উদ্ধারি ধায় ! 

এ নধ বেশ, ভোল। মহেশ 

প্রেমের রজত রবি, 

গরণয় মগ, হাদয় ভগ, 

আদরে বনদিছে কবি। 
এ) 

(এমন) প্রেমের পাগল কেহে? 

নাহি দিন রাত, নাহি শীত বাত 

_ স্স্থান কুস্থান জ্ঞান, 
নাচিয়! গাইয়া, শিক্ষা বাজাইয়া 

পাগল করিল প্রাণ ! 

আপনি মাতিল, পরে ম/তাইল 
কি যাছু করিল হর, 

আকাশ পাতালঃ সকলি মাতাল, 

দেবতা গন্ধবর্ব নর ! 

বাজে কুদ্রতাল; মত্ত মহাকাল 

মুগ্ধ জগত শাচে, 

ছাড়িয়! যে যাহার, ছুটিল সংসার 

পাগল ভোলার পাছে! 

সমীর ধার হুছ, বজ গর্জে মুহু 

বিজলী চলিল হেসে, 

তারকা কোটি কোটি. করিছে ছুট! ছুটি 

আকাশে উন্মত্ত বেশে ! 

গ্রহ উপগ্রহ, ভ্রমিছে অহরহ 

চৌদ্দিকে সর্বদা তার, 

বসস্ত তু ছয়, মুগ্ধ হৃদয় 

১০ 
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মাস পক্ষ তিথি বার । 

ছুটিছে ন'ণীকুল, করিয়ে কুলকুল 

গাহিয়! প্রেমের গান, 

নীরধি প্রেমাকুল, নিরখি সে অকুল 

আহলাদে ডাকিছে বান ! 

স্টামল তরুদল, লইয়ে ফুল ফল 

অগ্চলি করিয়ে আছে, 

লিক পুষ্পবতী, উদার প্রেমে সতী 

ভূলেছে ভোলার ন[চে! 

কোকিল! করে গান, পাপিয়া ধরে তাশ 

স্টামাস্ুন্দর ভাষে, 

খঞ্জন শিখিবধৃ, নাচে মৃদ্ছ মৃদু 

তাহার প্রেমবিস।সে ! 

স্বর্গে দেবগণ, পাভালে নাগগণ-__- 

মর্ত্যে মানব চয়, 

ভুলিয়ে উর্ধে হাত, গাহিছে একদাথ 

“জয় প্রেমেরি জয়!” 
ঝনিছে কঁদ্রতাল, নাচিছে প্রেতপ/ল 

চিত্ত প্রেমেতে লয়' 

গলিত শব গন্ধে, পিশাচ মহামন্দে 

“গাহিছে প্রেমেরি জয় !” 

প্রেমেরি স্থধান্াদে, প্রেমেরি প্রসাদে 

হয়ে হর মৃত্যুঞ্জয়, 

তুলিয়ে উর্ধে হাতত, গাহিছে বিশ্বনাথ 
“জয় প্রেমেরি জয় 1” 

নিঃস্বার্থ প্রেম তার, কাষ ছারখার, 

হদয় বৈরগ্যময়, 

(সেই) নিস্কাম প্রেমছবিঃনিরথি গায় কব 

“য় প্রেমেরি জয় !” 



রাজা! রামমোহন রায়ের ধর্ম বিষয়ক মত। 
(পুর্ব গরকাশিতের পর 9) 

আমর! এস্থলে একটী দৃ্ন্ত প্রদর্শন 

ক্করিতেছি। ভট্টাচার্যের .সহিত বিচ!র 

পুস্তকে একস্থলে ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা 

করিতেছেন বে, “যে শান্্রগ্রষ'ণে ত্রক্মকে 

মান, সেই শাঙ্গ প্রমাণে দেবতাদিগকে কেন 

না মান?” রামমোহন রায় ইহ'র উত্তরে 

বলিতেছেন যে, _ব্রক্ষ। বিষুঃ মহেশাদি দেবতা 
ভূত জাতয়ঃ” ইত্যর্দি শাঙ্জীর বচনানুমারে 

তিনি দেবতাদিগের অন্তিত্র মানিরাঁছেন, 

এবং তাহাদিগকে জন্ম ও মৃত্যুর অধীন 

বলিয়া ্বীকার করেন। এস্বলে কে বলি- 

ধবেন যে, বাষমোহন রায় বাস্তবিক ব্রহ্মা) 

বিছুঃ, শিব প্রভৃতি দেবতার পতায় বিশ্বাস 

করিতেন? তাহার বাকের প্রত ভাঁৎ- 
'পর্ধর এই মাত্র যেঃশাস্বের তাথ্পর্যা।স্থনারে 

তিনি দেবতাদিগের অস্ত্র ও তাহাদগের 

নশ্বরত্র সিদ্ধাস্ত করিয়াছেন । 

বাইবেল শান্ধ সম্বন্ধে অবিকল সেই 

রূপ। উক্ত শান্দ্রবিষয়ক ধিতার গ্রন্থ নক- 

লের থে যে স্থল পাঠ করিলে বোধ হয় 

যে, তিনি খ্রী্টেরে অলৌকিক ক্রিয়া ও 

মৃত্যুর পরে তাহার পুনরুখানে বিশ্বান 

প্রকাশ করিতেছেন, তাহ] বাস্তবিক তাহ'র 

আন্তরিক নিশ্বানের কথা নহে। এ সকল 

গ্লের প্রকৃত তাত্পর্ধয কেবল এই মাত্র 

যে, অলৌকিক ক্রিয়া প্রভৃতি উক্ত শাস্ত্র- 

সঙ্গত বলিয়া তিনি স্বীকার করেন। তিনি 

ঈশ্বরের মত, শীগ্লের ঈশ্বপত্ব প্রভৃতি খিক 
য়ানদ্িগের করেকটী মত যে বাস্তবিক তাহা- 

দিনের শ।জঘিদ্ধ নহে, ইহ! সুন্দর রূপে প্রতি- 

পন্ন করিএাছিলেন । গ্রীষ্টের অলৌকিক 

ক্রিয়। ও সৃতীীর পরে তাহার পুনরুখান, এই 

ছুইটী বিবয় সম্বন্ধে তিনি উক্তরূপ সিদ্ধান্তে 

উপনীত হ্থইতে পারেন নাই । স্থৃতরাং উহা 

প্ীষ্টিয় শান্রসিন্ধ বলিয়। মানিয়া লইয়াছেন। 

কিন্ত অদূরদণ্ী লে!কে তাহার প্রন্কৃত তাঁৎপর্ধ্য 

হুদয়ঙ্গম করতে না. পারিয়া ইহা তাহার 

আবভ্তরিক বিশ্ব!স বলির! মনে করিয়াছে । 
রাজ! রামমোহন রায় দেখিলেন যে, 

লোকেরা মেরেপ কুনংঙ্কারাহ্বঃ তাহাতে তাহারা 

শর নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ ঘুক্তির বল অন্থভব 

করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, তাহাদিগের অবলম্ষিত 

শদ্বের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে কে'ন 

কথাই আহাদিগের গ্রাহা হইবে না। 

ন্ুতর|ং তিনি-যে বে সম্প্রদায়তুক্ত লেকের 

নহিত ধন্ম'বচানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, 

তহাদিগের অবলম্বিত শান্তর হইতেই স্বীয় 

নত প্রতিপন্ন করিয়া দিতে চেষ্টা কৰিয়] 
ছিলেন। যাহাতে লোকে কেন প্রকার 

স্থ্-জীব বা অপর কোন পদার্থের উপা- 

সন। না করিয়। এক ম!ত্র নিরাকার অনস্ত' 

স্বরাপ 'পরমেশ্বরের উপাসনায় অনুরক্ত হয়, 

ইহারই ভন্য তিনি যাবজ্জীবন প্রয়াস পাইয়!- 
ছিলেন । তিনি হিন্দুশাততর হইতেই হিন্দু- 
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দিগকে বুঝাইয়। দিতেন যে, সকল প্রকার 

সাকার দেবদেবী মন্তুষ্যের কল্পন। মাত্র, 

তাহাদ্িগের উপাঁসন। দ্বারা মুক্তি লাভের 

আশ! নাই; বেদাত্ত প্রতিপাদ্য পরত্রশ্মই 

আমাদিগের উপাসা; এবং তদ্দারই জীব 

মুক্তিলাভে সক্ষম হয়। তিনি শ্রীষ্টায় শাস্ত্র 

হইতেই শ্রীষ্রিরানাদগকে বুবাইয়। ঠিতেন 
যে, যিশুশ্রীষ্ট ঈশ্বরাবতাঁর নহেন, তিন ইঈশ্ব- 

রের মত শ্রীষ্ীর শান্্রসঙ্গত নহে । একমাত্র 

পরমেশ্বরের উপাসনা দ্বারাই জীবের প্রকৃত 

কল্যাণ লাভ হয়। তিনি এই গ্রকারে 

প্রত্যেক ধন্মসমন্প্রদায়ের অবলম্িত ধন্মশান্্ 

হইতে তাহাদিগের নিকট শ্বীর মত প্রতি- 

পন্ন করিতেন বক'লয়া, তাহাদগের এই 

সংঙ্কার জন্গিয়াছিল যে, তিনি তাহ:দিগের 

অবলম্বিত শান্্রকে ঈশ্বর-প্রেরিত আপ্ত ব|ক্য 
বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন। কিন্ত একদেশদশন 

লোকেরই এপ্রকার ভ্রমান্ধক সংক্কর জন্মি- 

য়াছে। হিন্দু কি শ্রীপ্টীয়ান শাস্ত্র নম্ব বীর তাহার 

সকল প্রকার পুস্তক খাহ।র1 পাঠ করিয়া- 
ছেন, তাহারা নিশ্চয়ই প্রতীতঠি করিতে 

পারিয়'ছেন ষে, রামমোহন রা সর্বশান্্েম 

সারগ্রাহী একেশ্বরবাদী ছিলেন। 

কেবল তাহার বিভিন্্র শাস্ত্র নহ্বদ্ধীর পুস্তক 

কেন? তাহার কাধ্য ও আচরণের বিষয় স্মরণ 

কগিলেও ন্ুস্পঞ্ বুঝা যায় যে, ঠিনি কোন 

বিশেষ সম্প্রদায় পুজিত শরন্্রকে ঈশ্বর নিন্দি্ 

অভ্রাস্ত আগু বাক্য বলির শ্বীকার করিতেন 

না। তিনি ্রাহ্মসমাজে উপবিষ্ন হইয়া! ভক্তি 

পূর্ব্বক বেদ বেদাস্তের ব্যাখ্য। শ্রবথ করিতেন, 

আবার উক্ত সমাজের অস্প্রদ/(রিক ভাব 

রক্ষা! করিবার জন্য খ্র্ ধর্মাবলম্বী ফিরীক্গী 
ব'লকদিগকে লইয়া! আপিয়া' ভাহাদিমের 

যুখে দাউদের গীত শুনিতেন। যীশু খ্রা্ট ও 

' নব্যভারত | 
টি 
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তাহার প্রচারিত সত্যের প্রতি যার পর নাই 
শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াও তিনি আপনাকে 
চির জীবন হিন্দু বলিয়! পরিচয় দিয়াছিলেন। 
পৈতৃক বিষয়ে আপনার সত্ব রক্ষীর জন্য 

তিনি আদ1লতে আপনাকে হিন্দু বলিয়াই 
পরিচয় দিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে গমন করিয়া 

ভিনি হিন্দু আচার সম্পর্ণরূপে পরিত্যাগ 
করেন নাই। তিনে তাহার ইপ্ুপোপীয় বন্ধু- 

দিগকে স্পষ্ট রূপে এই অন্থরেধ করিয়(- 

ছিলেন যে, তাহার মৃত্যুর পরে খ্রীষ্ট ধর্্মানু- 
যারী ত।হার ক্ছন্ত্যেট্িক্রিয়া না হয়.। পাঠক- 

বর্গ পূর্বেই অবগত হইয়াছেন মে, তাহার 

ইংলগীয় বন্ধুণণ অতি বাবধানে সে জন্ুরে'ধ 

রক্ষা করিয়াছিলেন । কেবল ইহাই নহে, 

মৃত্যুর পর তাহার মৃত শরীরে ত্র্মণের চিত্ত 
স্বরূপ বজ্ঞোপবীত দৃ্ট হইয়াছিল। আমরা 
জিজ্ঞাস। করি, যে ব্যক্তি বাইবেলকে ঈশ্বর 

নিঙি্ একমাত্র অভ্রাস্ত শান্তর বলিয়া বিশ্ব 
করে, তাহার পক্ষে এ প্রকার ব্যবহার কি 

কখন সঙ্জবপর হইতে পারে? বিশেষতঃ, 

রাজা রামমোহন রায়ের স্ায় একজন উন্নত- 

মন। সত্য/প্রয় দৃঢচিত্ত লে!কের পক্ষে এ 

প্রকার অসঙ্গত ব্যবহার কখনই সম্ভবপর, 

নহ্ে। 

রাজা রামমোহন রায় যে সর্বশান্ 

সারগ্রাহী একেশ্বরবাদী ছিলেন, -তাহ। প্রতি- 

পত্র কর। কঠিন বিবয় নহে। আমর] 

ক্রমে ক্রমে পাঠকবর্ণের নিকট কয়েকটী, 
প্রমণ উপস্থিত করিতে'ছ। | 

প্রথমতঃ । তাহার প্রতিষ্ঠিত আদি 
্রাহ্মসমা্জের ট্টাষ্টভীভ্ পত্র একটী অখণ্ড 
নীয় প্রমাণ । ত,হা বহার দেখিয়ছেন 

তাহারা সকলেই অবশত হইয়াছেন যে, 

রামমোহন রায় ত্রাঙ্মসমাজে কোন প্রকার 
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সাম্প্রণা'য়কতাকে স্থান দান করেন নাই। 

যে সকল বিষয়ে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে 

বিরোধ আছে, যে সকল মত দেশ কালে 

বন্ধ, এগ্রকার কিছুই উক্ত ট্রাঈটীড্পত্রে স্থান 
প্রাপ্ত হয় নাই। যে প্রকার উপাসনা ও উপ- 

দেশে কোন সম্প্রদায়ভূক্ত লোকের আপত্তি 

'করিবাস কিছুই থাকে না, ত্রাহ্মদমাদের জন্য 

ভিনি তাহাই -নিদ্দি্ট করিয়। দিয়া গিয়া- 

ছেন। উক্ত পত্রে ম্পষ্ট নির্দেশ কনিয়[ছেন 

যেব্রাহ্মদমজ গৃহে পরমেশখরকে কোন প্রকার 

সাম্প্রদায়িক নাষে পূজা করা হইবে না, 

এবং উপাসনাস্তে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক 

প্রণালী অবলম্থিত হইবে না। যে ব্যক্তি 

কোন একখানি বিশেষ শ্লান্ত্রকে ঈশ্বর 
প্রেরিত আগ্ত বাক্য রলিয়! বিশ্বাস করেন, 

অথবা যিনি ব্যক্তিবিশেষকে ইশ্বরপ্রেরিত 

প্রকমাত্র গুরু ও নেতা বলিয়া শ্বীকার 

করেন,উ'হার পক্ষে এ প্রকা'র অসাম্প্রদায়িক 
লয়।জ সংস্থখপন কি কখম সম্ভব হইতে 

পোরে? 

ধিতীয়তঃ॥ প্রথম অধ্যায়ে উক্ত হই" 

রাছে যে, রাজা রামমোহন রায় পারস্য 

দ্ব্যভারত | €১ম খণ্ড গয় সংখা! 

ভাষায় “তোহফ তুল মোহদীন, - নামে 

একখানি পুস্তক রচন। করিয়াছিলেন, উক্ত 
পুস্তকে তিনি পরমেশ্বরের নিকট অলৌ কিক, 
ভাবে প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির অলীকত্ব প্রদর্শন 
করিয়াছেন । তিনি উহাতে বলিয়াছেন “ভ্রান্ত 
স্বভাব ধন্ম-প্রয়োজকেরা দেশ বিশেষে, কাল 

বিশেষে শান বিশেষ কল্পনা! করিয়াছেন, 

আপনাদের শ্যার্থ সাধন ও আপন ধন্মের 

গোঁরব বর্ধন জন্য দেবদেবাদি ঘটিত উপা- 
খ্যানাদি রচন। করিয়[ছেন, যে সমস্ত ব্যাপা- 

রের নিগুঢ় তত্ব লোকসাধারণের বোধগম্য 

হয় না, ভাহা এরশীশক্তি-সম্পন্ন অলৌকিক 

র্যাপার বঙ্গিয়] বর্ণন] করিয়াছেন. এবং কার্ধ্য- 

কারণ গ্রণানীর স্বরূপ তত্ব নির্ধীরণ ও প্রতি- 

পাদন লা করিয়া অশেষ বিধ কুলংক্কার পাশে 

লোক সাধারণকে বদ্ধ করিয়াছেন।”* উক্ত 

পুস্তকে তিনি অলৌকিক ভাবে পরমেশ্বরের 
নিকট হইতে প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির যাথার্থ্য 

একেব'রে অস্বীকার করিয়াছেন। 
শসা 

& ১৭৭ শকে ব্রঙ্ধ সমাজের সাম্বৎসগ্িক উৎসব 

উপলক্ষে শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্তের বত্তুত|। 

পাশ্চাত্য মায়াবাদ। 
( 170851,15)1) 

২1 ইন্ড্রিয়-বিষয় 

প্রথম সংখাক প্রস্তাবে মায়াবাদের মূল- 

ম্লত গুলি সংক্ষেপে র্যাখ্য। করিয়া! আমরা 
প্রন্তবের উপসংহারে দেখাইতে চেষ্টা 

কিরিয়াছিলাম যে, মায়াবাদ অসম্ভব অনন্থু- 

ব্নীয় মত নহে, তবে ইহা প্রমাণ-নাপেক্ষ 

ইহার প্রমাধালোচন| না করিয়াই যে লোকে 

ইহাকে অমম্বব অনন্থতরনীয় বলিয়] অগ্রাহ্য 
করে, ইহ। নিতাস্ত জাতিমুক্লক। শ্বপ্লানভৃত 
ইন্দ্রিয় ব্যাপার সমূহ মানসিক অরম্থা পর- 

ম্পর] মংত্র, ইহার উল্লেখ করিয়! বলিয়াছিলাম্ 



আবরণ, ১২৯০1) 

জাগ্রতাবস্থায় আমর! যে সকল ইন্জিয়- 

ব্যাপার প্রত্যক্ষ করি, যাহাদিগকে আমরা 

বাহবস্ত বলি, ইহারাও ঈশ্বরেচ্ছা বা প্রী'র- 

তিক নিয়ম-সমুণ্পন্ন মানসিক ভাব পরম্পরা 

মাত্র হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে । অতঃপর 

অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, যুক্তি দ্বারা এই 

,মতের সত্যতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব, 

চক্ষু কর্ণাদি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে পরীক্ষা 

করিয়া দেখাইব যে, ইহাদের মধ্যে কেহই 

আমাদিগকে বাহ্বস্তর জ্ঞানদানে সমর্থ 

নহে। এখন এই কার্ধে্য প্রবৃত্ত হইতেছি। 

পুনরায় পাঠকের গাঢ় মনোনিবেশ প্রার্থনা 

করিতেছি । 

জড়পদার্থ কাঁহাকে বলি? চক্ষু কর্ণাদি 

ইঞ্জিয়গোচর পদার্থের নামই জড়পদার্থ; যাহা 

কিছু দেখা যায়, শুন। যায়, আঘ্রাণকরা যায়, 

আম্বাদন কর! যায় এবং স্পর্শ কর। যায়, 

তাহারই নাম জড়পদার্থ। ইহাই জড়পদার্থের 

লৌকিক নংজ্ঞা ; এবং আমরাও জড়পদার্থের 

এই অর্থই গ্রহণ করি। কিন্তু জড়ের আবার 

একটী দার্শনিক সংজ্ঞা আছে? গ্রকুতবাদী 

(09211519) দার্শনিকদিগের মতে জড়ের 

অর্থ «আমাদের ইন্ত্রিয়বৌধ (3910890107) 

সমহের কারণরূপী ইন্দিয়াতীত অজ্ঞান পদার্থ” 

এই দর্শনবিৎনিগের অনেকেই লৌকিক বিশ্বী- 

সের পরিপোষক বলিয় প্রশংসিত, কিন্ত 

লৌকিক সংজ্ঞার সহিত ইহাদের সংজ্ঞ|র যে 

কত দূর প্রভেদ তাহা পাঠক সহজেই বুঝিতে 
পারিরেন ; এই কর্শনবিৎ-কন্সিত “ইন্দিয়া- 

তীত জড়পদার্থের” রিষয় আমরা সম্প্রতি 

কিছু বলিব না, ব্রা স্থানে ইচ্ছার আলো।- 

চনা হইারে । এই পদার্থের সহিত লৌকিক 
বিশ্বাসের কোন লম্পর্ক লাই; লোরে 

ইন্দজিয়গোচর পদার্থদসদূহকেই জড়পদার্থ 

সব্াভারত । ১০৯ 

বলিয়। থাকে, এবং বিশ্বাস করে এই পদার্থ 

সমূহ যেমন জ্ঞানের বিষয় রূপে, তেমনি 

আবাঁর জ্ঞান-নিরপেক্ষরূপে, বাহবস্থ রূপে 

স্ঠিতি করিতেছে । এই বিশ্বাস যে ভ্রম- 

মূলক, ইন্দ্রিয়গেচর ব্যাপার সমূহ যে ইন্দ্রিয় 

বোধ (992550101)9) মাত্র, মানসিক অবস্থা! 

পরম্পরা মাত্র, ইহাই আমাদিগকে এখন 

দেখাইতে হইবে । 

দর্শনানভিজ্ঞ পাঠককে বলা আবশ্তক, 

এই মত একমাত্র মায়াবাদের সহিতই যে 

ংশ্লিই তাহা নহে। ইহা কেবল মায়াবা- 

দের মত নহে; আধুনিক প্রকৃতবাদী দর্শন- 
বিৎগণেরও এই মত। বর্ণ,শব্দ, ভ্রাণাি 

আমদের ইন্দরিয়গ্রাহ্য বিষয় সমূহ যে 
আমাদের মানসিক্ষ ভাব পরম্পরা মাত্র, ইহা 

কেবল রার্কলি, মিল, ফেরিয়ার ও ফেঁজার 

প্রভৃতি মায়াবাদীদিগের মত নহে, ইহা লক, 

ক্যান্ট, রড, ইয়ার্ট, ব্রাউন, হ্যামিলটন, ও 

স্পেনসার প্রভৃতি আধুনক প্রককতবাদীদিগেরও 

মত। এই বিষয়ে লৌকিক মতই এখনে। 

অজ্ঞানাচ্ছন্ন রহিয়াছে, দার্শনিক মত অনেক 

দ্রিন পূর্বে পরিফার হইয়াছে। আমাদের 

প্রস্তাব সাধারণ পাঠকের জন্য, তক্জজন্তই এই 

বিষয় বিশেষরূপে প্রদর্শন করা আবস্ঠাক | 

যাহা হউক এই বিষয়ে বিশেষ রূপে হন্ত- 

ক্ষেপ করিবার পূর্বের আমাদের পথ পরিক্ষ- 

রার্থ আমর! মায়াবাদের একজন দারুণ 

শত্রু এবং লৌকিক প্রকৃতবাদের একজন 
অত্যুৎ্কষ্ট পরিপেনবকরাপে প্রসিদ্ধ দর্শনিবিৎ 

রীডের কয়েকটা বাক্য উদ্ধত করিতেছি ; 
প্রকৃতবাদী পাঠক দেখিবেনঃ তাহার 

নিজের ব্যারিষ্টারই তাহার বিপক্ষে বলি- 

তেছে। রীড্ভ্রাণ সম্বন্ধে বলিতেছেন £-- 

£[6 13951090015 01010109 60 8950119 
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ইহার অর্থ £_-“ইহাতে আকার, বর্ণ, বিস্তৃতি 

অথবা জড়ের অন্য কোন গুণ আরোপ করা 
স্প্টতঃই হান্যজনক | সে (ন্মান্রাণকারী ব্যক্তি) 

ছুঃখ সুখের স্থান নির্দেশ করিতে যেমন 

অসমর্থ, ইহারও স্থান নির্দেশ করিতে 

তেমনি অসমর্থ এবং আদ্রাণ করিবার সময় 

ব্যতীত অন্ত সময়ে ইহ| থাকিতে পারে, 

ইহা অনুভব করিতেও অসমর্থ (অর্থাৎ ইহা 
নৃভবনীয়) । সুতরাং প্রতীত হইতেছে, ইহা 

সম্পূর্ণরূপ অবর্ণনীয় ও অজ্ঞেয় কারণ, একটি 

অমিশ্র এবং মৌলিক মানসিক অবস্থা বা 
ভাব । ইহা কোন জড়পদার্থ হওয়| বাস্তবিকই 

অমস্তব, ইহা একটা ইন্দ্রিয় বোধ; এবং ইন্দ্রির 

বোধ কেবল বোপশক্তি-সম্পন্ন পদার্থেই 

অর্থাৎ কেবল মনেই থাকিতে পারে।” 

উক্ত দর্শনবিৎ্ই বর্ণ সম্বন্ধে বলিতেছেন, 
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নব্যভারত | (১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা 

অর্থ ঃ--“যখন কোন রঞ্জিত পদার্থ সম্মুখে উপ- 

স্থিত হয়, তখন চক্ষু অথব! মনের সনক্ষে 
একটী দৃশ্য প্রতিভাত হয়, ইহাকে আমর! 
বর্ণের আবির্ভাব নাম দিয়াছি। লকসাহ্েব 

ইহাকে “ভাব, বলেন 3 এবং বাল্তবিক, 

ইহাকে প্রকৃতার্থে তাহাই বলা ঘাইক্ে পারে। 

এই ভাব যখন প্রত্যক্ষীভূত হয়, সেই সময়: 
ব্যতীত সময়াস্তরে ইহার অন্তিত্ব অসম্ভব । 

ইহ| চিক্তাবিশেষ মাত্র, সুতরাং জ্ঞানসম্পন্ন 

বা চিস্তাঁনম্পন্ন জীবের কার্য ব্যতীত ইহ! 

আর কিছুই হইডে পারে না-।১” (বলা বাছলা 

খে রীড এই দৃঈ বর্ণের কারণরূপী একটী অদৃষ্ঠ 
বর্ণের অস্তিত্বে বিশান করেন; এই “্অনৃষ্ 

বর্ণ” €) বিষয়ে পরে আলোচন| হইবে |] 

এখন সাক্ষাৎভাবে ইঞ্জিয়ব্যাপার পর্যযালোচ- 

নায় প্রবৃত্ত হওয়|! যাউক? আমর! পর্ষ্যায়- 

ক্রমে নাসিকাঁ, জিহ্বা, কর্ণ, চক্ষু ও ত্বকৃকে 

জিজ্ঞ/স1! করিব, তাহাদের বিষয় সমূহ কিরূপ 
পদার্থ ?-জ্ঞান-নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র পদার্থ অথব! 

জ্ঞনাধীন মানসিক অবস্থা মাত্র? এই 
পরীক্ষাক্ধ্য বড় কঠিন, পাঠককে বিশেষ- 
রূপে অভিনিবিষ্টচিত্ত হইতে হইবে, আর 

সতর্ক হইতে হইবে যেন কোন বিশেব ইন্ড্রিয়- 

লদ্ষ জ্ঞানের সঙ্গে ইন্দ্রিয়াস্তরল জ্ঞান, 

মিশ্রিত করিয়া ন। ফেলেন । 

প্রথমতঃ--নাসিকা; ইহার বিষয় ভ্রাণ। 

পুষ্পের হুমম পরমাণুসমূহ বাঘু কর্তৃক চালিত 
হইয়া নানারন্ধে, প্রবেশ করে ও তথাকাতর 

স্াঘুবিশেষে কম্পন উত্পাদন করে, এই 

কম্পন মস্তিক্ষে চালিত হইলেই মন ভ্াণানু- 

ভব করে। ভ্রাণকি? ইহার আম্ষন্গিক 
অন্যান্য পদার্থ হইতে ইহাকে ম্বতস্ত্র করা 
যা'ক, তাহ! হইলে ইহার প্রকৃতি নিরূপণ 

মহজ হইবে ।: প্রথমতঃ পুষ্পের পরমাণুসমূহ ». 
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এই সমুদ্গীয় ভ্রাণ নহে, ইহাদের সহিত ভ্রাণের 
কোন সাদৃশ্ঠ নাই, ইহার] যেত্ত্রণের আহ্ু- 
যঙ্গিক পদার্থ, ইহাও আমর! ভ্র।ণান্থভবের 

পুর্বে জানিতে পারিতাম নাঃ তথ্পর ভ্রাণে- 

বিয়ের বাহ্যিক ও আভ্যন্তপিক গঠন, ইহ! 

স্পষ্টতই ঘ্বাণ নহে) অতঃপর স্বাযু ও 

মস্তিক্ষে উত্পন্ন কম্পন, ইহাঁও ঘ্রাণ নহে, 

মৃত শরীরের ইন্দ্রিয়েও এই রূপ কম্পন উৎ- 
গন্ন হইতে পারে, তাহা বলিয়া মৃত ব্যক্তি 

কিছু দ্রাণাছগভব করে না; তার পর রহিল 

কেবল একটী মানসিক অবস্থা, মানপিক 
অন্থভৃতি, মানসিক-ভাব ; ইহাই তবে ভ্রাণ। 
কিন্ত মানসিক ভাব কেবল ভাবক্ষম মনেই 

থাকিতে পারে, অজ্ঞানঃ অভাবুক» অচেতন 

পদার্থে থক। অসম্ভব ; স্ৃতরাং পুশ্পে স্বাণ 

আছে ইহ! বলা অসঙ্গত, পুশ্পে ভ্রাণ থাকা 

অসম্ভব । পাঠক বলিতে পার “পুশে ভ্রাণ 

নাই বটে, কিন্তু পুণে ভ্বাণের কারণ রহিয়াছে, 

ভ্রাখোত্পাদনের শক্তি রহিয়াছে; "*? কিন্ত 

“কারণ” “শক্তি” এই সমুদায়ের তো এখন 

আলোচনা হইতেছে না. এই আলোচনা 

গরে হইবে | যুক্তি এক্গলে কিবলে তাহার 

কগা হইতেছে না, ভ্বাণেক্দ্িয়ের সাক্ষাৎ বিষয় 

খাহ।, তাহাই কথা হইতেছে । এখন সুক্ষ 

আ'লে।চন| দ্বার দেখা! গেল, স্বাণেক্দিয়ের 

বিষয় যে ভ্ত্রাণ, তাহ! ইন্ড্রিয়-নিরপেক্ষ, 
জ্ৰান-নিরপেক্ষ হ্কতস্ত্র কোন বস্ত নহে, ইহ] 

একটা মানসিক অবস্থা মাত্র: একটী প্রাকৃ- 
তিক তত্বের উল্লেখ করিলে এই বিষয়টী 

আরে! পরিষ্কার হইতে পারে; তাহ! এই-- 

যেসকল পদার্থ আমাদিগের নিকট ছূর্গন্ধ, 

অপ্রীতিকর বলিয়া! বোধ হয়, কোন কোন 
জন্ত তাহাই আগ্রহের সহিত আহার করে; 

যদি ইহা তাহাদের নিকটও দ্ুর্গন্ধময় বলিয়া 

নব্যভারত । ১১৯ 

বোধ হইত,তাহ] হইলে তাহার! তাহা আহার 

করিত না; তাহাদের নিকট ইহ। স্ুগন্ধময় 
বোঁধ হয় বলিয়াই তাহার। ইহ! আহার করে। 

ভ্রাণ যদি কোন স্বতন্ত্র স্থায়ী পদার্থ হইত, তাহা 

হইলে একটী বিশেষ বস্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর 

নিকট ভিন্ন ভিন্ন গদ্ধযুক্ত বলিয়। বোধ হইত 

না) এরূপ হওয়।তে ইহ।ই প্রতিপন্ন হইতেছে 

ষে, দ্রাণ মানসিক গণনানুসাবে পরিবর্তনশীল 
একটী অস্থারী মানসিক অবস্থা! মাত্র। 

দ্বিতীরতঃ--জিহ্বা) ইস্থার বিষয় শ্বাদ। 

তক্ষ্যবস্তর স্ঙ্ম পরমাণুনমূহ মুখস্থিত লাল। 

রসে গপিত হইয়| লা বিশেষে কম্পন উদৎ্দ' 

পাদন করে, সেই কম্পন মস্তিষ্কে চালিত 

হইলেই মন শ্বাদান্ুভব করে । ভ্রাণের সম্বন্ধে 

যাহা বলা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক কথা! 

স্বাদের মন্বন্ধে খটে। পাঠক পূর্বোক্ত 

প্রণালী অবলম্বন পূর্বক রপন।কে পরীক্ষা 

করিবেন ॥ করিলে স্পই বুনিতে পারিবেন%' 
রপন1র বিষয় যে শ্বাদ? তাহ! মানসোৎপন্ন 

অস্থায়ী ভাব মাত্র, স্ুতর;ং কোন বাহ্য 

বস্ততে ইহ!র অবশ্তান অসম্ভব । 

তৃতীরতঃ-কর্ণ। ইহার বিষয় শবা। 

ভৌতিক শক্তির আঘ'তে বাসুমধ্যে এক 
প্রকার তরঙ্গ উখিত হওতঃ কর্ণের জভা- 

স্তরস্থ পটহে আহত হইলে স্নাসধু বিশেষে 

কম্পন সমুণ্পন্ন হয়, এবং সেই কম্পন 

মন্তিক্ষে চালিত হইলে শব্দানুতব হয়। 

এখানেও পূর্বে!ক্ত পরীক্ষাপ্রণালী প্রয়োগ 

করিলে পূর্বে।ক্ত মীমাংসা॥ই উপস্থিত হইতে 

হর । বায়ুর তরঙ্গ শব্ধ নহে, পটহে আঘাত, 

শব্ধ নহে স্বায়ু ও মন্তিফে সম্পন্ন কম্পন ও 

শব নহে, এই সমুদায় মৃত শরীর সম্বন্ষেও 

সম্ভব,অথচ তাহ! শব্দাহুভবে অক্ষম; স্থৃতরাং 

এই সমুদায় আনুষঙ্গিক ঘটনার সংযে!গে 
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হয়, তাহ।ই শব্ব, শব্ধ মানসিক অবস্থা মাত্র 

কোন কোন পাঠক হয়ত বলিবেন, আমরা 
তো দূরশ্থিত শব্ধ অনুভব করিতে পারি, 
দুরপ্টিত শন্দ আবার মানসিক অবস্থা হইবে 
কিরূপে? ইহার উত্তরে প্রথম কথা এই 

যে, আমরা দুরস্থিত শব্ধ অনুভব ক'র না, 
শব্দের দুরস্থিত কারণ জ্ঞাত হই মাত্র। 
কেল্লার তোপের শব্ধ শুনি, ইহার অর্থ এই 

যে, আমাদের অনুভূত শর্ষের কারণ যে 

কামান তাহাকে জ্ঞাত হই; দ্বিতীয় কথা এই 
যে, শবের দুরস্থিত কারণ ও আমর! সাক্ষাৎ 

ভাবে জ্ঞাত হই না, ইহ! সাক্ষাঙ্লন্ধ জ্ঞান 

নহে, উপার্জিত জ্ঞান, পরীক্ষালন্ধ জ্ঞান; 

কেবল শব্বান্ভব এই জ্ঞানের আকর নহে; 

কেবল শব্ধ ইহার আপন কারণের বিষয় 

কিছুই বলিতে পারে না। এই বিষয় বিস্তৃত 

"রূপে প্রমাণ করিবার স্থানাভাব; পাঠক 
রীডের “ইনকোয়ারির” চতুর্থাধ্যায় দ্বিতীয় 
পরিচ্ছেদ পড়িলে এই বিষয় কতকট। 

জানিতে পারিবেন । 

চতুর্থতঃ--চক্ষু; ইহার বিষয় বর্ণ। সমু- 
দায় ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এই ইন্ড্রিয় পরীক্ষ। সর্বব- 

পেক্ষা কঠিন ) পাঠক যদি কেবল আমাদের 

কথ! শুনিয়। যান, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে 

চিত্তা না করেন, আমাদের উক্তির নত্যা- 

সত্যতার বিষয় ভাবিয়। না দেখেন, তবে 

তাহাকে বুঝান আমাদের অসাধ্য। এই 
বিষয়ে অনেক বলিবার আছে, কিন্ত আমরা 

২।৪টিস্থুল স্ুল কথা মাত্র বলিব। শ্বুর্ধ্য 

প্রভৃতি দীপ্তিমান পদার্থের পরমাণু সমূহ সর্বদা 
আনেলিত অবন্থায় থাকে এবং ইন্থার 

আকাশব্য।পী ইথার নামক এক প্রকার সুক্ষ 

অন্বগ্য পদার্থে আন্দোলন উত্পাদন করে, 

নধ্যভারত | ( ১ম খণ্ড, ৩য় নংখ্যা । 

এই আন্দেলনের নামই আলোক । এই 
আন্দেলন ভানাদের চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ স্বাযু 
বিশেষে আহত হইলেই আমরা ধর্ণম্ৃভব 

করি। বর্ণ ই দর্শনেক্জিয়ের সাক্ষ'ৎ বিষয় । 

অন্যান্য ইন্দ্রিয-বশপারের ন্যায় ইহাও একঠী 
মানসিক অবস্থা 'যাত্রঃ পূর্বোক্ত পরীক্ষা 

প্রণালী অবলম্বন পূর্বাক ইহার পরীক্ষা! করি-, 
লেই পাঠক তাহা! বুঝিতে পারিবেন ; প্রথ-. 

তঃ আকাশবাণপী ইথার, ইহ! বর্ণহীন জদৃশ্য 

পদার্থ, ইহা স্পঠতঃই বর্ণ নহে ; তথ্পর ইথা- 

রের আন্দোলন, ইহাও বর্ণ নহে, অদ্বশা 

পদার্থের অন্দেলন আর বর্ণ, এই উভয়ে 

বিন্দু মাত্ও সাদৃশ্য নাই; তথ্পর এই 

আন্দেলনে!ৎ্পন্ন ঘ্বায়বিক কম্পন, ইহাই 

বা কিরূপে বর্ণ হইবে? তারপর রহিল 

কেবল একটী মানসিক অন্থভব, একটী মান- 
দিক অবস্থা, ইহাই তবে বর্ণ। পাঠক এই 

সাক্ষাৎ পরীক্ষাটী ভাল করিয়] বুঝুন, তাহা 
হইলে এই বিষয় সম্বন্ধীয় সমুদায় আপত্তি- 

খগুন সহজ হইবে । একটী আপত্তি এই-_ 
পঠক বলিতে পার, আমরা তে। আমাদের 

শরীর হইতে পৃথক এবং অল্প বা অধিক 

দুরস্থিত পদার্থে বর্ণ দেখিতে পাই, তবে 
ইহাকে মানসিক অবস্থ। বলিব কিরূপে। 

ইহার উত্তর এই. দূরস্িত পদার্থকে বাস্তবিক 

তুমি দেখিতে পাও না, তদুপরি পতিত 

আলোক-রা'শ তোমার চক্ষুতে প্রতিফলিত 

হইয়া তোমার চক্ষুতে একটি চিত্র আস্কত 

করে, তুমি তাহাই দেখিতে পাওঃ 

আলোক-প্রাপ্ত মূল পদার্থ যে দূরে অবস্থিত, 
এই বিশ্বাস নানা উপায়ে ক্রমে উপর্ভ্িত 

হয় এবং তৎপর সাক্ষ1ঘ জ্ঞানের ন্যায় প্রতি- 

ভাতহয়। চক্ষু দ্বারা দুরত্বান্ভব যে আমা" 
দের পক্েে্পিসস্তব, এই বিষয়ে বার্কৰির 
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সময় হইতে প্রায় দার্শনিক মাত্রেই নিঃস- 

ন্দিপ্ধ রূপে বুঝিতে পারির'ছেন । আমরা 

প্রত্োক বস্তই চন্ষুর সমনরসরেখাভিমুখে 

দেখিতে পাই; প্রত্যেক আলোক-রশ্মি 

সরল ভাবে আমাদের চন্ষতে পতিত হয় । 

ইসা সহজেই বুঝা যায় সে, যে রেখা আমার 

অনৈকের সংস্কার এই যে, বিজ্ঞানের 

উন্নতিতে ধর্মের অপচয় হয়। তাহারা 

বলেন, বিজ্ঞানের আলোচনার যতই বুদ্ধি 

হইতেছে, বিজ্ঞান-বলে সভ্যতার যতই উন্নতি 

হইতেছে, জনসমাজ হইতে ধর্শ ততই দুরে 

যাইতেছে । কেহ বা এতদূর বলতেও 

কুণ্িত হয়েন নাই যে, চরমে সভ্যজগণ্থ 

নাস্তিকতা অবলম্বন করিবে! 

এই কি সত্য কথা? পরিণামে জগণ্ 

নান্তিক হইবেঃ এই কি বথার্থ সিদ্ধান্ত ? 

আমরা বলি-কখনই নহে । কোন বিময়ে 

বিতর্ক উপস্থিত হইলে ছুই উপায় অবলম্বন 
করিতে হয়, প্রথম যুক্তি, দ্বিতীয় উদহরণ। 

এই ছুই উপায়েই আমর দেখিতেছি, শ্রৃতি 

পক্ষের কথা বলবৎ থাকে না। 

গ্রথঙ্তঃ যুক্তির পথেই চলি । মূলে 

যদি ছই পদার্থে বিরোধ থাকে, তবে নেই 

ছুই পদার্থের মিলন হইতে পারে না। জল 
শীতল, অগি উত্তপ্ত; জলের প্রকৃতি শৈত্য, 
অগ্নির প্রকৃতি উষ্ণতা; উভয়ের মুলেই 
বিরোধ । অতএব জল ও অগ্নির একত্র 
সমাবেশ হইতে পারে না) কয় অগ্নি নির্বা- 
পিত হয়, না হয় উত্তাপে জর? বাম্প কইয়া 

১৫ 

নবাঁভাঁরত | ১৬৩ 

চক্ষুর সম্মুখে সরল ভাবে বিস্তৃত, তাহার 

বিস্তৃতি দর্শন আমার পক্ষে অসম্ভব, ভাহার 

এক প্রান্ত মাত্র আমার দৃষ্টির বিষয় ; স্মৃরাং 

ব প্রাস্ত আমার চক্ষুসিংশ্রিষ্ট, কেবল তাহ! 

দেখাই আমার পক্ষে সম্ভব! ্ 

(ক্রমশঃ 1) 

বিজ্ঞান ও ধর্ম । 

উড়িয়া! যায় । কথাটি যর্দিও নম্পূর্ণ বিজ্ঞান- 

সম্মত হইল না, তথাপি আমাদিগের বক্তব্য 

বুঝাইৰার জন্য দৃ্টস্্বরূপ ব্যবহার করাতে 

ক্ষতি নাই। 

ধন্ে এবং বিজ্ঞানে কি এইরূপ প্রকৃতি- 
গত বিরোধ আছে? নাই। ধর্খের মূল 

কিঃ না, বিশ্বাস (0276) বিজ্ঞানের 

নূল কিঃ না, “কি এবং কেন +” (10 

210 17195) এই অন্ুসন্ষিতৎসা ; ইহার অপর 

নম কার্ধাকারণ জ্ঞান (1589017 $ এই 

বিশ্বাম ও “ কার্ধযকারণ জ্ঞানে” কি বিধোগ 
আছে? নাই। একটী উদাহরণ দি দতেছি। 

সকলেই আপনার অন্তিত্বে বিশ্বাস করে + 

এ বিশ্বাস খাভাবিক । কিন্ত জীবনের অস্তি- 

ত্রের সঙ্গে যে সকল বিষয়ের বা ঘটন'র 

সন্বন্ধ, তাহা বিশ্মত হইয়া কেহ আস্ম-সতায়ে 
বিশ্বাস করিতে পারে কি? ধাহারা স্নো 

বিজ্ঞান ভালরূপে জন্গশীলন করিয়াছেন» 
বাহার! এ বিষয়ে বেশ চিন্তা করিয়াছেন, 
তাহারা অবশ্যই বলিবেন,_-«এই “যে আঙ্গি 

দেখিহেছি, এই যে আ'মনিতশ্বাস শাস্বাদ 

করিতেছি, এই যেআমার যন চিভা ও 

হৃদয়ে অকাজ্ক প্রভৃতি জান্ুতেছে” এস্থ 
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সকল জ্ঞান (90301059085 ) যদি প্রত্যক্ষ 

বা.পরোক্ষদ্ূপে কার্ধ্য না করিত, ভাহা 

হইলে কেহই আপনার অন্তিতে বিশ্বাস 

করিতে পারিত না। অতএব বিশ্বাসের 

কার্য্যর জন্যই বিলক্ষণ কাধ্যকারণ জ্ঞানের 

প্রয়োজন। 

যদি বল, কার্ধ্যকারণ জ্ঞানই আমাদিগের 

একমাত্র নেতা; তবে আর 'শবশ্বস” 

বলিয় আর একট। পদার্থের নাম কর কেন? 
স্তবে “অজ্কত। (1070100০) না বলিয়। 

বিশ্বান (05100) বল কেন? যদি বিশ্বাস 

নামে একট! কিছু থাকিল, তবেত দেখি- 

ছি, তাহার সঙ্গে কার্ধ্যকারণ জ্ঞানের 

বিরোধ নাই; বরং উভয়ে অপরিহার্য 

সন্বন্ধ। বরং যেখনে কার্যযকারণ জ্ঞানের 

অভাব সেখানেই বিশ্বাসেরও বিকৃতি । 

সষ্ান্ত উন্মাদ । পাগল অনেক অপ্রন্কত 

কথায় বিশ্বাস করে, আবার অনেক প্রকৃত 
কথায় বিশ্বান করে না। আমরা এমন 

চিন্তাশক্তি বিহীন লোকের কথাও শুনিয়াছি; 

যেব্যক্তি ষোড়শোপচারে আহার করিবার 

পরক্ষণেই “হার। আক আমার অন্ন মিলিল 

না, আমি ক্ষুধায় মরিলাম 1” বলিয়। হাহ।- 

কার করিয়াছে ।! বিশ্বাস কার্যকারণ জ্ঞবনের 

অভাব (022%6159) নহ্চে। উহ! প্রকৃত ভাব 

| পদ্দার্থ (১০9161%০)। পরে বুঝান যাইতেছে 

'“যদি বল, বিশ্বান কার্ধ্য কারণ জ্ঞ।নের 

ফল $ তবে ত নিজ মুখেই বিশ্বাসের অস্তিত্ 

অকাট্য রূপে স্বীকার করিলে । বিশ্বাস 

' কি বিশ্বাস ত আর মনের কোন সিদ্ধান্ত 

নয়। উহা মানবাম্মার গতি (:000001১০১) 

মাত্র। আম্মর সে গতি যদি কার্য্কারণ 

জ্ঞানের ফলও হুইত, তাহা হইলেও সেই 

জনের উৎকর্ষ অর্থাৎ বিজ্ঞানের উন্নতিতে 

মব্যভারত ।- ( ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা । 

সেই বিশ্বাস বদ্ধিত ও মার্জিত অর্থাৎ ধর্মের 

উন্নতি হইত ।. তবে ত আর বিজ্ঞান ধর্খকে 

নংহ্ার করিতে পারিল না, ধর্শের পথ পরি- 

ফর করিল মাত্র। বাস্তব কথাও ভাই, 

বিজ্ঞান ধর্মের উন্নতিই করিয়। দেয়। তবে 

বিশ্বাস কার্্যকারণ জ্ঞানের ফল নহে, উহার 

সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য রূপে মন্বন্ধ । " 

বাহার? মানব জীবনের সমস্ত কার্ধ্যকে 

জ্ঞান (1988011) বা! অজ্ঞতার (10210120100) 

ফল মনে করেন, তাহার? প্রত্যক্ষের অপলাপ 

করেন। কি শরীরে, কি আক্মাতে সর্বত্রই 

কতকগুলি শাভাবিক লক্ষণ আছে, এ 

গুলিকে ইংরেজীতে 01005111066) কহে) বাজ 

লান্তে স্বতঃনংস্কর বল। যাইতে পারে। 

আভ্যত্তরিক স্বতঃবংস্কারকে সহজ জ্ঞ'ন 

(7101998) বলে । মাতৃগর্ভ হইতে ভূমি 

হইয়াই শিশু মাতৃন্তনা পান করে, ইহা শ্বতঃ- 

সংঙ্কার বা [1)5010৫6 এর কার্ধ্য। কারণ 

নির্ণর করিতে পারি না, অথচ ল্ঞন্দর পদার্থ 

আমাদিগের বড় প্রিয় বোধ হয়। ইহা 

(00910০7) বা সহজ জ্ঞানের কার্ধ্য। 

মানবাম্মার মধ্যে জীবনাশী, অতি ও 

বিশ্বান আমাদিগের এরূপ নহজ জ্ঞান । 

নমাজ বন্ধনের মূল যেমন আীতিঃ ধর্মের 

মূল সেইরপ বিশ্বাস । কাধ্য-কারণ জ্বান- 

লাভে অর্থাৎ স্শিক্ষাততে যেমন প্রীতি 

বর্ধিত ও মার্জিত হইয়া! সমাজের উন্ন- 

তির সহায়তা করে, সেই রূপ বিশ্বাসও 

বঞ্ধিত ও মার্জিত হইয়। ধন্মোন্নতির সাহায্য 

করে। বারশ্কার ইহাই মনে করিতে হইবে 

যে, বিশ্বাস কোন সিদ্ধান্ত নহে, কোন গ্রন্থ 

লিখিত কথা নহে। উহা 'আম্মায় নিহিত 

স্বাভাবিক বৃত্তি; চিত্তা ধারণা স্মতি প্রভৃতি 

মানসিক শর্ত মত আত্মার দ্বাভাবিক এক 
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আম্মার এই বৃত্বির এক লক্ষণ নির্ভরশীলতা । 

এই বুত্তিই আপনা হউতে মহত্তর শক্তির 

কস্তিত্ব, অর্থাৎ ঈশ্বর জ্ঞানের প্রবর্তক | 

এই বৃত্তির বশেই মানবাত্মা উচ্চতর শক্তির 

উপরে নির্ভর না করিতে পারিলে যেন ন্ুশ্থ 

হইতে পারে না। এই বৃত্তির প্রথম ও শের 

মীমাংসা জগতের আদি করণ (1050 

৫০৪৭৫)। এই বিশ্বাস বৃত্তর অনুশাসনেই 

জ্ঞান ও শিক্ষার বৈলক্ষণা অনুনারে ধন্ম মত 

ও ধর ভাবের নানা মূর্তি আমরা মানব- 

সমাজে দেখিতে পাই। জ্ঞান বুদ্ধিতে ধর্ম 

ভাবের রূপান্তর হয় বটে, কিন্ত ধর্মকে 

এড়াইবার সাধা নাই। ধর্মও জ্ঞানকে 

মংহার করিতে পারে না, জ্ঞানও ধর্মকে 

নংহার করিতে পারে না। কেন না, জ্ঞান ও 

ধর্ম উভয়ের বীঙ্গ যুগপৎ মানবাত্ম'য় নিহিত 
পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। তবে আর বিজ্ঞান ও 

ধর্মে বিরোধ. কৈ? 

যুক্তি ছাড়িয়া দৃষ্ান্তের দিকে গেলে 
আমর] কি দেখিতে প'ই ? পুথিবীর ইতি- 

হাম পাঠ করিলে দেণিতে পাই, ধর চির- 

কাল জগতে আধিপন্য করিয়া আসিতেছে । 

চিরকাল জগতে ধর্ ছিল, সঙ্্ে সঙ্গে 

সংশয়-বাদও ছিল। বেদ বেদাক্গ ছিল, 

চার্বাকও ছিল; মাস” মিনর্কা ছিল, তার 

সঙ্গে ইপিকিউরস ৪ ছিল; চৈতন্য নিত্যা- 
নন্দ ছিলেন, জগাই মাধাইও ছিল । আজিও 
ইয়ুরোপে নিউমানের মত ধর্ম বিশ্বাসী 

আছেন, আবার গোল.ডষ্টকরের মত 
প্রতিবাদী আছেন। কেহ মনে করিও না৷, 

পৃথবী হইতে আজ কাল ধর্ম চলিয়া 
যাইতেছে। চিরকালই মান্য ভূতকালকে 
অতিরঞ্জিত দেখিয়া বর্তমানকে হীন মনে 

নব্যভারত। ১৩৬৬ 

৯ সপ পপ পপি 

লক্ষণ । * উহার সঙ্গে জ্ঞবনের বিরোধ নাই। | করিয়াছে । আমাদিগের পিতামহগণ বলি- 

তেন, "সে কালে ধর্ম-জ্ৰ(ন ছিল, একালে 
লোকের তাহা! নাই।” আমরাও কখন 
কথন কার্ধয কর্মে বা লোকের ব্যবহারে 

বিরক্ত হইয়া! বলিয়া! ফেলি,_“মাজ কাল 
আর লোকের ধর্ম জ্ঞান নাই!" কিন্ত এ 
দেশের পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্বের ধন্ম ভাবের সঙ্গে 
বর্তমান সময়ের ধর্শভাবের তুলন| কর দেখি! 
অসার ধর্শানুষ্ঠন ব| ধর্ম-ব্যবমায়ের কথা 
বলিতেছি না। হথার্থ ধর্মভাঁব--যাহাঁতে 
ত্যাগ-্ধীকারের আবশ্যকতা, অথচ বাহাতে 
মানুষের চরিত্র ও সমাজের নীতি উন্নত হয়) 
তাহার সঙ্গে তুলনা কর দেখি। রাজর্বি 
রামমোহনের সমকালবস্তাঁ বঙ্গীয় যুবকগণ 
ও বর্তমান সময়ের বীয় যুবকগণের মধ্যে 
কি ধর্মোন্নতির কিছুই তারতম্য দেখিতে 
পাও না? ইতিহাস বলে, সময়ে সময়ে 
ইহার উহার উত্থান পতন আছে বটে, কিন্ত 
গড়ে জগতে যেমন জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি, 
তমনই ধর্মের উন্নতি । 

তনে বিজ্ঞানের সঙ্গে কাহার বিরোধ ? 
বিরোধ উপধর্্ম বা সাম্প্রদায়িক ধর্শের | 
সাম্প্রদায়িক ধর্ম বা উপধর্শ কাহাকে বলি? 
কতকগুলি মত বা. অনুষ্টান কোন বিশেষ 
বাত্তি বা গ্রন্থ গ্রচার করে, কতকগুলি লোক 
তাহাই অধণ্য ও পালনীয় মনে করিয়া 
তাহার অন্গৰরণ করে, আপনাদিগের ধর্শব- 
ভাব ও স্বাধীন চিন্তাকে কার্ধ্য করিতে 
ন। দিয়! পরের আদেশ অর্থাৎ সংস্কারের 
বশবর্তী হয়। ইহারই নান উপধর্খ বা 
সাম্প্রদায়িক ধর্শ। এইরূপ সাম্প্রদায়িক 
ধর্ম যাহাদিগের নেতা, ও এইরূপ ধন 
যাহাদিগের ব্যবসায়, অর্থাৎ অন্সংস্থান 
ও মর্ধ্যাদ। রক্ষার উপায়, তাহারাই বিজ্ঞা- 
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নের বিরোধী ; তাহারাই -পৃধিবীর জ্ঞানো- 

ল্লতি ও স্বাধীন চিন্ত!কে অভিনম্পা্ড করে। 

কেন ন। জ্ঞান বিজ্ঞান তাহাদিগের. বর্্মকে 

সংহার করে, তাহাদিগের ঘর ভারা 

দেয়। দৃষ্টান্ত যথা, শ্রীহীয়ানদিশের ধর্ম 

পুস্তক বলিতেছে যে, ইশ্বর ছয় দিনে সমস্ত 

সংসার স্থষ্টি করিয়াছেন, আর সে স্থষ্টিও 

অদ্যাবধি পাচ শহক্র বহুনরের মধ্যে হই 

য়াছে। বিজ্ঞান এই ধর্শ মতকে চূর্ণ 

করিয়া! ফেলে । বিজ্ঞান পৃথিবীর স্তরে 

স্তরে প্রবেশ করিয়া, অস্তরীক্ষ পর্যবেক্ষণ 

করিয়া প্রচার করিতেছে যে, লক্ষ লক্ষ 

বৎসরে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা হইয়াছে । 

বিজ্ঞানের কথায় খ্রীষ্টধর্শের অত্রান্ত 

গ্রন্থ ভ্রান্ত হইয়া পড়িল, ন্তরাং এই 

উপধর্ের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধ । কিন্ত 

এক অপরাজিত শক্তিতে, ইচ্ছাময় ঈশ্বরের 

ইচ্ছাতে যে জগতের স্য্টি হইয়াছে, তাহা ত 

বিজ্ঞান অন্বীকার করিল ন1। অলৌকিক 

কার্য (05155) যে সকল পৌরাণিক 

ধর্ষের ভিত্তি, বিজ্ঞান তাহাদিগের পরম 

শত্রু $ কেন ন। জড় জগতের পদার্থ সকলের 

গুণাগুণ নিরূপণ ও প্রচার করিব] অনেক 

অলৌকিক কার্য্যকেই বিজ্ঞান লোকের আয়- 

দ্াধীন করির) ফেলতেছে। কিন্ত বিজ্ঞান 

ভগবানের সর্বশুক্তমত্ত। অন্বীকার করে 

না, বরং স্থষ্টির গুড় রহস) সকল ০৯৮ 

করিয়! গ্রশী নহিনার অনন্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ 

করাইয়া দেয়। 

বহকান্ন অত্যাচার করিয়া, অর্থাৎ, অধর 

পথে চলিয়া! যাহারা আপনাধিগের ম্বাভা- 

(বিক ধর্শজ্ঞান বিনষটবৎ্ করিয়াছে, তাহা- 

রাই ধর্শের শাশনকে ভয় করিয়া, এবং 

হন্দের মধুরতার শ্বাদর না পাইয়া) ধর্মকে 

নব্যভারত । € ১ম খণ্ড, ৩য় লংখ্যা। 

অস্বীকার করিতে চায়। আর যাহার! রহ" 

কাল অযত্ব করিয়ছেন, এক দেশে চলিয়া- 

ছেন, কেবল চিন্তার পথে, কেবলই কার্ধ্য- 

কারণ জ্ঞানের উপদেশে চলিয়াছেন, তাহা- 

রাও বিশ্বাম ও তক্তিবৃত্তিকে খর্ব করির! 

রাথিয়াছেন, বিকাশ পাইতে দিতেছেন লা; 

তাহারাও স্বট্টিতে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হুম্ত 

দেখিয়া ধন্য হইতে পারিতেছেন না বটে, 

কিন্ত শী শক্তি অস্বীকার করিতে পারি- 

তেছেন না। যাহার চক্ষু ভাল করিয়। 

ফুটে নাই, সে যেমন জগতের দিকে চাহিলে 

বলিয়া উঠিবে, «“অহো, কি দেখিতে ছ? 

কিছুই যে ঝুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি ন11” 

স্পেন্সারের মত ছুই একজন আধুনক দার্শ- 
নিকও সেইরূপ বলিতেছেন, “এস্বন্রি 

আপন! হইতেই হয় নাই বটে, কিন্ত কিছুই 

বুনিতে পারিনা; প্রকৃতির এ রহদ্য 

(“1)910:9)” ভেদ কঠিতে পারিতেছি 

ন11” তাই আমাদিগের দেশে সাধারণ 

লেকে বলে, “বিশ্বে মিলিবে কৃষ্ণ তর্কে 

বহু দূর। 

বাস্তব, ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিবাদ 

নাই; বিজ্ঞ'নই ধর্মের পথ পরিষ্কার করে। 

কিরূপে? ভাবিয়া দেখ, বিজ্ঞন জড়ের 

জড়ত্ব নাশ করে । মনে.কর প্রকাণ্ড ঝড় 

ও শীলাবৃহ্ি হইয়া! কোন প্রদেশ ভয়ানক 

ক্ষতিগ্রস্ত হইল, বুক্ষ লতা! উৎপাটিত ও 

গৃহাদি ভূমিসাঃ হণ ॥ ভুমি দেখিলে, 

কি একটা কাণ্ড হইয়া গন জান 
অশিক্ষিত মনে করিল যে, দেব-দৈত্োর 
আত্ষালনে এ বিষম বিভ্রাট ঘটিল। কিন্ত 

বিজ্ঞান কি বলিবে? বিজ্ঞান বলিরে এই 

ঝটিকা কোন একটা আকন্মিক ঘটন! নহে, 

ভুতের কার্ধয নছ়ে। জড়ের কার্য নলিয়া 
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যাগ তীবিতেছ, তাহ। এক নিগৃড় ইচ্ছা- 

শক্তির কার্ধ্য। উত্তাপে পৃথিবীর জল 

বাষ্প হইয়। আকাশে উঠিয়াছিল, শীতল 

বাযুস্পর্শে সেই বাপ জলবিন্দু ও শীল। 

হইয়া ভূলে পড়িল। উত্তাপেই বানু 

উষ্ণ হইয়া! উর্ধে উঠিল, প্রবল বাসুজোত 

উৎক্ষিপ্ত বাসুরাশির স্থল পূর্ণ করিল; ঝড় 

বহিল। বিজ্ঞান বলিতেছে এই সকল 

কথা, এই সকল ভত্ব বিজ্ঞান আ.ব্কার 

করিল। কিন্ত এই উত্তাপ কি? বিজ্ঞান 

কি বলিতে পারে, ইহা জড় পদার্থ বা 

জড়ের গুণ? বিজ্ঞানের কার্ধ্য শেষ হইল। 

এখন বিশ্বাম বলিতেছে” উত্তাপ আর 

কিছুই নহে, উহা জড় জগতের পরিচ!লনার 

জন্য ভগবানের ইচ্ছায় রচিত এক অদ্ভুত যন্ত্র। 

অতএব দেখ, বিজ্ঞান যেমন ভূতের ভয় 

ও কুসংস্কার দূর করিল? তেমনই আবার 

জড়ের জড়ত্ব নাশ করিয়! অন্ধ শক্তির স্থলে 

ইচ্ছা শক্তির প্রতিষ্টর সহায়তা করিল। 

কেবল কারণ পরম্পরা অনুসন্ধান করিতে 

করিতে বিজ্ঞান দেখিতে পায় যে? জ় 

কখনও শ্বয়ং পরিচালিত হয় না; বিশ্ব 

মংসার এক স্পার্বভৌম শক্তিতে (001%৩- 

৪০] 1৩1০০) পরিচালিত হয়। এই সার্ব- 

ভৌম শক্তি অন্ধ হইতে পারে না, অন্ধ 

হইলে চলে না। কেননা! এক শক্তির ফলে 

শক্যন্তর উদ্ভুত হইতে পারে, কিন্ত সকল 

শক্তির আদিতে ইচ্ছাশক্তি বা বুদ্ধিশক্তি 

(17601112976 1070৩) না থাকিলে চলে 

না॥ এইরূপ শক্তির অভাবে জগ কা- 

ধের্যর পরিচালনা মানুষ কল্পনাও করিতে 

পারে না 
বিজ্ঞানকে সর্ধেসর্বা করিয়! যাহারা 

ধর্মকে বিদায় করিতে চাহেনঃ সাহারা জড়- 

মধ্যভারত । ১১৭ 

; কেননা দ্বৈতবাদী (0৩196) ও অদ্বৈত 
বাদীদের (28170161890) সঙ্গে আমাদিগের 

মতদ্বৈধ থাকিলেও তাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব 

অন্দীকার করেন না। * দ্বৈতবাদ, অধৈত- 

বাদ ও প্রকৃত ধর্শ” নামে আর একটী 
প্রস্তাব লিখিবার ইচ্ছা আছে। স্বৃতরাং 

আজ কেবল জড়বাদীদিগের সঙ্গেই তর্কের 

মীমাংসা হউক । কেননা জড়বাদ ও 

বিজ্ঞান একই কথা৷ জড়বাঁদীর! বিজ্ঞানের 

দোহাই দিয়াই আত্মমত প্রতিষিত করিতে 

চাছেন। 

জড়বাদীদিগের কয়েকটা আপত্তি আছে; 
তাহার সকলই বিচারের উপযুক্ত নহে। কিন্ত 

ছুইটী আপত্তি বেশ গুরুতর, সেই ছুইটীকে 
তাঁহারা অখণ্য মনে বহতোন। কিন্ত 

বাস্তব তাহা নহে। জড়বাদীদিগের প্রথম 

আপত্তি এই ঘে,“যদ্দি ঈশ্বর জগৎ স্থষ্টি 

করিয়া থাকেন, তবে অবশ্যই জগৎ এক দিন 

ছিল না; ঈশ্বরের স্বজন শক্তি কি তখন ছিল 

না,কি নিদ্রিত ও মৃতবৎ ছিল ?”এই আপত্তি 

কেন অখগ্য হয়, আমরা যুঝিতে পারি না। 

ইচ্ছাময় জগৎ্প্রসবিতা ঈশ্বর এক কালে 

ইচ্ছা! করিয়াছিলেন ন! যে, এই পরিদৃশ্ঠমান 

জগণ্ এইরূপ হউক; তাহাতে ক্ষতি কি? 

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর কোন এক সময়ে তাহার 

ইচ্ছাশক্তিকে জগৎস্থজনরূপ কারে; বিনি- 

ফোগ ন। করিয়। “আপনাতে আপনি”ছিলেন, 

ইহ! কি অসম্ভব? ইচ্ছা-শক্তি-বিশিষ্ট হইয়া 

এইরূপে থাকা তোমার আমার পক্ষে অসম্ভব 

বলিয়। কি ঈশ্বরের সন্বন্ধেও তাই? তুমি 

আমিও ত কিয়ৎ্কালের জন্য বা .কিয়ৎ 

পরিমাণে “আপনাতে আপনি” থাকিতে 

পারি। পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান এবং ইচ্ছাময় 

ঈশ্বরের ইচ্ছাঃপ্রবৃতির দাস ও ঘটনার পুতুল 
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তোমার আমার ইচ্ছার অনুরূপ হউক না 

কেন। ইহাই কি যুক্তি? 

_ বাস্তব জগৎ এক কালে ছিল না, বলি- 

লেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা স্জন শক্তির 

অপলাপ হয় ন!। তবে যদি জিজ্ঞাসা কর, 

“কখন যি হইয়াছে, তাহা কি আমরা 

ধারণ! করিতে পারি? ধারণা করিতে গারি 

না এজন্য কাল অনস্ত; কালজ্ঞানের 

আদি বা অস্ত আমাদিগের ধারণার বহিভূ্ত 

অনস্তকাঁল ধারণা করিতে পারিন1 বলিয়াই 

কি সহজ জ্ঞানলন্ধ শ্রষ্টী বা আদিকারণ 

অশ্বীকার করিব? এ কোন্ যুক্তি? 

জড়বাদীদিগের ৰ্িতীয় প্রধান আপত্তি 

এই যে, «জড় ভিন্ন জড় উৎপন্ন হইতে 

পারে না, অতএব এই স্থির স্বতন্ত্র অগ্তা 

কল্পনা মিথ্যা; জগৎ চিরকালই আছে”? 

এই মতের নাম গ্রববাদ বা 79091051910 | 

জড় ভিন্ন জড়ের উৎপত্তি হয় না, কিরূপে 

জানিলে? ইচ্ছাশক্তি ভিন্ন কেবল জড় 

কার্ধ্য করিতে পারে না, একথা অন্বীকার 

করিবার উপায় নাই । ক্ষেত্র পতিত আছে, 

গৃহে বীজ আছে; কর্ষণ ও বপন না 

করিলে কদাপি শস্য উৎপন্ন হইবে ন|। 

আমি ইচ্ছা করি, আর আমার হস্তপদ পরি- 

চালিত হয়; ন্ুুখাদ্য তক্ষণের অভিলাষ 

করি, আর রসনা-মূলে লালার সঞ্চার হয়। 

ইচ্ছা ত জড় নয়, আকর্ষণ ও গুরুত্ব প্রভৃতির 

মত জড়ের গুণও নয়। জড় ভিন্ন অপর 

কোন পদার্থ যদি জড়ের উপরে কার্য 

_ করিতে 'পারিল, তবে সেই পদার্থ, অর্থাৎ 

ইচ্ছ! শঙ্তিকজড় উত্পাদন করিতে পারিবে 

না ফেন? আমাদিগের ইচ্ছা শক্তি যদি 

জড়কে পরিচালিত করিতে পারে, তবে 

(১ম খণ্,ওয় সংখ্যা 

করিতে পারিকে না এধুক্তি ন্যয়িসঙ্গত 
(1,061081) নহে । তবে যিনি মানবীয় 

ইচ্ছশিক্তিও অস্বীকার করেন, তিনি প্রত্য- 

ক্ষের অপলাপ করেন। কেহ কেহ বা 

আপনার অন্তিতে পর্যন্ত সন্দেহ করিয়। 

দার্শনিক তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন । তাদৃশ 

লোকের সঙ্গে বিতণ1 করা অনর্থক । 

জড়বাদীদ্দিগকে জিজ্ঞাস্য এই»--জড়, 

হইতে এক্ষণ আমরা জড় প্রন্থত হইতে 

দেখিতেছি সত্য, কিন্ত উৎ্পাঁদন করিতেছে 

কে? স্বষ্টিকার্য্য ছুইটী বিষয় অপরিহার্ধ্য ৷ 

প্রথম শক্তি, দ্বিতীয় বুদ্ধিঃ বুৰধি না 
থাকিলে স্থির কল্পনা 09091) ও স্যট্টির 
লক্ষ্য (1851 ) স্থির করে কে? খত 

পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ রাজ্যে যে 

নকল পরিধর্তন ঘটে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
মানব জীঞ্ছনে অবস্থা! ও প্রয়োজনের যে 

বৈচিত্র্য টে, তাহার কল্পনা বাঁ নিয়তি-গ্থির 

কি মৃ'ত্তকা, জল, বাসু বা দেহশ্থিত রক্ত মাংস 

করিতে পারে? প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, কাষ্ঠ, 

লোষ্ ও রক্ত মাংস অচেতন জড়; অথচ 

সেই কাষ্ঠ, লোষ্র ও রক্ত মাংসের মধ্যে স্থজন 

ও পালন শক্তির যে প্রত্যক্ষ নিদর্শন দেখি- 

তেছি, তাহাকে শী শক্তির কার্য না 

বলিয়। কি বলিব? 

আরও একটী কথ আছে। যদি জড় 
ভিন্ন জড় উৎপন্ন হইতে না পারে, তবে 

স্যরি কথাই বল! যায় না। বলিতে হয় যে; 

জগতে পদার্থের রূপাস্তর হইতেছে মাত্র । 

যর্দি জগৎ" কেবল রূপান্তরিতই হইতেছে 

বিশ্বাস করি, তবে জগৎ সীমাবিশিষ্ট | 
কেননা জড় যত বড়ই হউক না, উহার 

সীমা আছে । অতএব দেখ, বর্দি সর্ব্বশক্তি- 

সর্বশক্তিমতী এ্রশীশক্তি জড় উৎপাদন | মী পশী শল্ির অনন্ত স্মষ্টিকাধ্যে অবি 
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প্রান কর, তবে বলিতে হয় যে ব্রহ্মা যদ্জ করিলাম; এইক্ষণ একটী প্রশ্ন করিতেছি। 

প্ীমাবিনিষ্ট। বস্ততই কি ভাই? জড়- বোধ হয় দার্শনিক জগতে এরাপ প্রন নুতন । 

বাঁদর কি বিড়ম্বন।! দৃশ্যমান জড় পদা- প্রশ্ন এই, সকল বিষয়ই প্রমাণ সাপেক্। 

ধের পরমাণু সকল ব্যবস্থাপিত হইয়া পদার্থবিদেরা পরমাণুর যেরূপ হত নির্দেশ 

অভিনব পদার্থ গঠিত হয়, দেখিতেছি সত্য ; করেন? তাহাতে পরমাণু কোন ইন্দিয়-গ্রাহ্য 

কিন্ত দেই ব্যবস্থা করে কে? আর কে বলিল নহে? স্থতরাং উহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ 

ষে, নিত্য নূতন পরমাণুর স্থট্টি হইতেছে না? নাই। অতএব অনুমান-সিদ্ধ পরমাণুকে 

জড় জগতের আদি; অস্ত ও অভান্তর পূর্ণ জগতের মূল না বলিয়া, বিশ্বাদলদ্ধ ভগবানের 

ক্পে পরিমাণ ও পরীক্ষা করিয়া কে ইচ্ছা! শক্তিকেই মূল ঠিক কর! অধিকতর 

দেবিয়'ছে, বা! দেখিতে পারে? তবে এরূপ যুক্তি সিদ্ধ নয় কি? এই প্রশ্ন শু'নয়া কেহ 

কথা বল মাছষের পক্ষে ধৃত! বই আরকি ব| হাদিতেও পারেন; কিন্ত আমাদিগের 

হইতে পারে? ভরসা আছে, অনেকে হাসিবেন না। 

এতক্ষণ জড়বাদীদিগের আপত্তি খগ্ডুনে 

জাতীয়-উৎসব। 

পূ্বব বঙ্গে নৌ-সধশালন একটা স্থা'নক না পারিলেও, এখন তাহারা একীভূতভাবে | 

জাতীয় উৎ্নব | জাতীয় উত্সব বলিলাম লজ্জায় মিযমাণ, দুঃখে মুহামান ও ক্ষোভে 

বটে, কিন্তু বাস্তবিক জাতীয় উৎসব ভারত- খিদামান হইতে শিক্ষা করিয়াছে। এই 

বর্ষে নাই। ভারত-হদমে অদ্া।পি জাতীয় সময়ে জাতীয়ভব উত্তেদ্বেত করিবার জন্য, 

একতা, জাতীয় আদর ও জাতীয় ভাবের জাতীয় একতা বদ্ধমূল ফরিবার জন্য জাতীয় 

উন্মেষ হয় নাঈ। কিন্ত কাল মাহান্ধ্যে কিবা উৎসবের একান্ত প্রয়োজন । 

অপরাপর জাতির সংশ্ববে আপিয়া, তাহাদের কিন্ধ বঙ্গে, কেবল বঙ্গে কেন? ভারতে 

ভাব ও গ্ররুতি পর্যবেক্ষণ করত, এক্ষণ জাতীয় ভাবোন্দীপক, জাতীয় একতা বিবর্ধক 

তাহারা অন্ততঃ, জাতীয় বলিতে প্রকৃত পক্ষে উত্সব কোথায়? যে উত্পবে ধাননিক 

কি বুঝায়, তাহ! জানিতে পারিয়াছে। সীতা শো ণিত সবলে সঞ্চলিত, নয়ন বিক্ষারিত, মন 

হরণের ন্যায়. অবমাননা-স্থচক। লক্ষণশক্তি- উদ্বোধিত ও অন্তর্নিগন়্ ভাবরাজি উদ্বেলিত 

শেলের ন্যায় হৃদর-বিদারক, অভিমন্থ্য বধের হয়, দে উৎসব কৈ? ষে উত্সবে আমর! 

ন্যায় অবিচার-পরিপোষক কিন্বা দ্রৌপদীর পুরুষ) যে উৎসবে আমরা এক, না'ত.ও 

ররর মত অত্যাচার-ছযাতক ঘটনাবলো- এক প্রাণ, এই ভাবের উদ্রেক করে, সে 

কন করিয়া, ইসলামবংশ-প্রমুখ কাফের- উৎসব কই? 

বিষর্দন মহান্ম্দ হানিফের পদ্থাবলম্বন কগিতে ইত্যগ্রে সমথ ভারত একছত্র রাজত্ব 'ন 
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হয় নাই। ভারতে একীভূত জাতীয়ভাব যে প্রক্কৃতিসিদ্ধ বলিয়াও বোধ করি না। ভরে 

কখনও ফুর্তি পাইয়াছিল, এমন বোঁধ হয় ধর্শগত একতা কিরূপে হইবে ? 

না। এক হঙ্কারে সমগ্র ভারত শিহরিয়া জগতের সকলধর্শনই মূলে এক। স্থান, কাল, 
উঠিল, প্রাচ্যোপসাগরান্ত প্রদেশ হইতে ও পাঁত্র ভেদে প্রকার ভেদ ও বিধি-বৈচিত্র্য 
পাশ্চত সাগরাস্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত কাদিল, এক পরিলক্ষিত হয় । এই প্রকার ভেদ ও বিধি- 

আঁনন্দধ্বনি কুমারিক! হইতে কাঞ্চনজজ্ঘ। বৈচিত্র্য উদ্য'টিত করিয়! সকল ধশ্শকে এক 

পর্য্স্ত 'প্রতিধ্বনিত হইল, ভারত ইতিহাসে দেখিবার দিন আনিয়াছে। দিন আলিয়াছে_ 

এমন ঘটনা কৈ? যখন শ্রীস্টীক্(নগণ, হিন্দু ও মুসলমানদিগকে: 

ভারত জাতি-বিচ্ছিন্নতা, ধন্ম-বিচ্ছিন্নতা «ইন্ফিডেল স” ও অনস্ত নরকের যাত্রী মনে 

ও সমাজ-বিচ্ছিন্নতায় চিরকালই ছিন্ন ভিন্ন। করিবে না; যখন মুসলমানগণ হিন্দু ও 

আজও ভারতে বাঙ্গালীর অবম'ননায় বেহারী গ্রীহীয়ানদিগকে প্কাকের ৩ গুধাগার?। 

অবমানিত, গুর্জরবাসীর উন্নতিতে মহারাপ্রীর ভাবিবে না, যখন হিন্দুগণ শ্রীহীয়ান ও মুসল- 
উন্নত, শিখের ক্ষতিতে রজপুত ক্ষতিগ্রস্ত মানদিগকে ধর্ধপ্রোহী শ্লেচ্ছ বলিয়া ত্বণ! 
বোধ করিতে শিথিয়াছে বলির] বিশ্বাস হয় করিবে না। ঈশ্বর এক । হিন্দু: স্রীষীরান 
না। হিন্দুষ্টানে হিন্দুধশ্শ ওহিন্দুনমাজমাত্র ও মুললম'ন সকলই তাহ! হইতে এবং 

থাক কালেও যাহা হয় নাই। আজকি সেই তীাহারই ইচ্ছাতে স্থান, কাল, পাত্র ও 

দেশে,_ হিন্দু, মুসলমান, শ্রীষ্টীয়ানাি বিবিধ প্রয়োজন ভেদ । তাহারই ইচ্ছাতে ধর্ম, 

জাতি ও ধশ্মের আবাদভূমিতে, তাহা সমাজ, রীতি, নীতি, আচার ও ব্যবহার 
হইবে ? হঠাৎ ভাবিতে অসম্ভব বোধ হয় বটে ভেদ। এই ভেদ সন্েও অভেদত্ব দর্শনের 

কিন্ত তবু যেন আশ হয় ইহ! হইবে । ভারতবর্ষ দিন উপস্থিত,--এককে অনস্ত ও অনস্তকে 

এখন এক শাসন-পরতস্ত্র। ভারতের গিংহ, এক দেখবার দিন সমাগত; তাই আশ! 

শার্দল ও মেষ শাবক এক শৃঙ্খলে নিবদ্ধ হয় ভারতে এবং যথা! সময়ে জগতে একত।; 
হইয়াছে। অনিচ্ছা সত্বেও একের ছুঃথে ও একপ্র'ণত। প্রতিঠিত হইবে। 
অপরকে ছুঃখভাগী ও ন্ুখে ন্ুখভাগী কিন্তু আমর! কথায় কথায় অনেক দূর 
হইতে হইয়ছে। ভারতবাপীর একতীবন্ধ- আনিয়া পড়িয়াছি। ভারতে প্রাণগ্রদ। 

নের এই এক ভূমি। কিন্তু কেবল একছত্র পৌরুষজনক, বীরত্বব্যপ্তক উৎসব কৈ £ 
শাসন প্রভাবেই একপ্রাণতা হইবে, এ আশ! মথুরায় কংশ-বধের যে অভিনয় হয়,তাহা! 
ছরাশা মাত্র। ধন্মই একপ্রাণতার বীজ এখানকার “আশালতার” (130 ০? 13010), 

মন্ত্র। ধর্মগত একত। না হইলে এক প্রাণতা ন্ুরারাক্ষম বধ বিশেষ,-_শুক্ষ, নীরস ও» 
সম্ভবে কোথা? তবে কিশ্রীষ্টীয়ান ও মুসল- ব্ঙ্গোদ্দীপক। এখানকার হিন্দুমেল। প্রদর্শনী 
মান সরিরজইকব, অথব! হিন্দু ওনুসলমান বিশেষ । ইহাতে হৃদয় নৃত্য করে না, ধমনীর 
শ্রীীয়ান হইবে; কিন্বা খ্রীষ্টান ও হিন্দু মুসল- বৃতি বিব দত হয় না, আস্তরিক ভাব বিপ্লবে 
মান হুইয়। যাইবে? ইহাই কি আশার বিষয়? অস্তরাত্ম গ্রধূষিত হয় না। 
এরূপ হওয়াত সম্ভব. মনে হয় নাঃ উহাকে বঙ্গালার প্রধান উৎসব হুর্গোৎসব | 
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“্ট উৎসবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কি? পুজার 

অংশ পুরোহিতের হাতে; সাধারণের অংশ 

কি? পুর্বে ছিল কবির লড়াই, ছড়া ও 

পঁচালীর ছড়াছড়ি, এখন তীর্থমহিমা-ন।টক 

ও পাচজজুতা প্রহসন 1! কাশ্সিসী অপ্নরার 

দে/ছুলামান বাহুবলীর লীলাখেলা পর্যযবে- 

ক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া সিংহবাহিশীর দিকে 

কাহারও দৃষ্টি যায় কি? উচ্ছলন্মরীঃ ফেশ- 

ুদ্ধী, আরক্ঞদৃশী স্মুরেশ্বরীকে জন্ু,মুনি- 

বৎ গণ্ুষে পান কবিতে সক্ষম হইরা কে 

আর কদলীময়ী গঙ্গর আদর করে? আধু 

নিক ছুর্গেসবে ইত্যাকার শিক্ষা ভি 

আমরা আর কি শিক্ষা পাইধা থাকি? 

মহ্যিমদ্দিনী, ত্রিশৃলধারিণী নিশুত্ত-ঘাঁতি- 

নীর রণময়ী মৃত্তি দেখি কোন নারীর, 

নারী দূরে থাকুক, কোন পুরুষের মনেও 

অনুর দলনের ভাব উদ্দীপ্ত হয় কি? দম্থজ 

দলনার৫থে ধিভূজ1 উমা দশতৃজ! হই করাল 

করবাল, প্রচণ্ড পরশু; জ্তুতীক্ষু ত্রিশুল ধারণ 

করিয়ছেন দেখিয়া, ভার্যার অঞ্চলবিলাসা 

বাঙ্গালীর স্বীয় কাপুরুষতার বিষয় মনে 

পড়ে কি? কৈ তাহার ত নামগন্ধও দেখি 

না। ফন্ৎনব, বারইয়ারিপূজা ও চড়ক 

পার্বনাদি উত্নবের বিবরণ লিখিয়া আর 

লেখনীকে কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছ1 করি না। 

আমর! যেরূপ জাঁত'য় উৎসবের অভাবে 

আক্ষেপ করিলাম, তাহার একটী মাত্র উদা- 

হরণ প্রদর্শন করিব । সেটী মহরমের আন্ু- 

যঙ্গিক গৌয়ারার মিছিল । এই মহা নমগ- 

রীতে যতবার এই মিছিল আমাদের নয়ন- 

গোচর হইয়াছে, ততবারই আক্ষেপ করিয়া 

বলিয়াছি, আমাদের এরূপ উত্সব কোথায়? 
যখন আবাল বৃদ্ধ মুসলমান সমাজকে “হাসেন্ 

হুসেন” বলিতে বলিতে বক্ষে করাঘাত 
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নব্যভাঁরত । 
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করতঃ কর্বলাভিমুখে প্রধাবিত হইতে দর্শন 

করি, তাহাদের বীরপ্রাণ আজিও যেন সেই 

হাসেন হুসেনের জন্য উৎসর্গ করিতে 

উদ্যত হইয়ছে,যখন ইসা ভাবি, তখন কোন্ 

পাপে গৃহ্বোন্তংখ, আন্মপ্রাণ-সর্বস্ব, হীনবীর্্য 

বাঙ্গালী হইয়। জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তদ্ধি-, 

বয়ে চিন্তা হয়, ছুঃখ হয় এবং আপনার 

প্রতি ধিক্কার হয় । তখন মনে হয়ও ক্ষণ 
কালের জন্য একবার মুসলমান হই, 

তাহাদের বীরপ্রাণ-মস্ত্রে অনুপ্রাণিত ই, 

এবং তাহাদের হইয়া পুকুষপ্রাণতা ও 

এক প্রাণতা শিক্ষা করি। হার! মুসলমান, 

রাজত্বকালে এদেশীয়ের] ধুতি চাদর ছাড়িয়। 

ইজার চাপক।ন পরিল, মাতৃভাষা ছাড়ি! 

আরবী ও পারশী ধরিল, আর্ধযকুলাঙ্গনাকে 

গৃহপিপ্তরে বন্ধ করিতে শিখিল, বাহিরের 

সকলই গ্রহণ করিল, কিন্ত মুঙলনানেত্র 

প্রধান ও শ্রেধরন্ম যেজাতীয় একগ্রাণতা, 

তাহ'র পাশ ঘেসিয়াও কেহ গেল না॥ 

আর আজ ইংরেজের শাসন; ইংরেজের 

ব[হিরের সাদ, অপার আচার ব্যবহার, বাহক 

আড়ম্বর কি না এদেশে পরিগৃহীত হইয়াছে, 

কিন্ত তাহাদের জাতীয় প্রেম, জাতীয় গৌরৰ, 

জাতীয় সম্মাননার ভাব ৰ্তি ভারতবাসীকে 

স্পর্শও করিয়াছে? 

পূর্ব বঙ্গের যে উৎসব উপলক্ষে আজ 

অন্তরের কয়েকটা হুঃখের কথ! কহিলাম, তাহা 

কি পূর্বোক্তর্ূপ উৎসব? দূরাদপি দূরের 
কথা । কিন্ত এই উৎসব কতক পরিমাণে 

সাঁহন ও বলবীর্ষের উত্তেজক বটে। পরন্ত 

এই উত্দব প্রচলিত থাকায় শ্বর্থাধাকে, প্রব- 
মান পূর্ব বঙ্গের অপোগণ্ড বালক ও নৌকার 

চলিতে এবং প্রয়োজনানগুদারে জলে ধাঁপ 

দিতে ভীত হয় না। কলিকাতার পঞ্চবিং- 
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শতি বর্ধীয় দ্রড়িষ্ট ও বলিষ্ঠ যুবাও যেমন পুক্- 
রিণণীর সিড়ি হইতে পদস্থলিত হইলে ডুবিয়। 
অরেন,পূর্বব বঙ্গের পঞ্চমবর্মীয় বালকের জন্যও 
সে আশঙ্কা! অতি অল্প! বাস্তবিক কলিকাতায় 

অধিকাংশ লোক কালীঘাটের কাট! গঙ্গাকে 

দেখিয়। ত ভয় করেন, পূর্ব বাঁঙ্গ'লার লে'ক 

ভীষণ মেঘনাঁদ.ও উত্তাল তরঙ্গার়িত পল্লাকেও 

তত ভয় করেনা। এই নিাঁতির প্রধান 

শিক্ষাস্থল উক্ত নৌ-সঞ্চালনোৎনব। এই উৎ- 
বের আর একটা সুন্দর অঙ্গ আছে। সেই 

ভঙ্গের বিষয় লইয়াই“সারিমালার”অবতারণ। 

হইয়াছে। নৌ -সঞ্চালনে গায়ন জন্য সামাজিক, 
অনাস্তিক ও কালনন্বম্বীয় বিষয় লইয়। স্কুন্দর 

জুন্দর নারি সকল রচিত ও প্রচারিত হইয়] 

থাকে । কেহ কেহ জুগুপ্িত বিষয় ধরিয়। 

অশ্লিল ভাষায় সারি প্রস্তত করিয়া থাকেন 

বলিয়াই ইহার প্রতি অনেকে দোষারোপ 

করিয়া থাকেন ; কিন্তু “সারিমালায়” সেব্ধাপ 

গীত কেহ দেখিতে পাইবেন না। 

বর্ধাতে নৌ-সঞ্চালন ক্রিয়! ভিন্ন ভিন্ন স্থলে 
নিদ্দিষ্ট দিনে সম্পন্ন হয়, ম্ুতরাং এই উৎসব 

প্রায় মাস কালব্যাপী; কিন্ত শ্রাবণী সংক্রান্তির 

পর ১লা ভাব্রই প্রধান উৎসবের দিন। 

এই দিনে আপঞ্চাশৎ শত হস্ত পরিমিত দীর্ঘ 
অথচ প্রায়ই তিন হন্তের অনধিক পরিমিত 

প্রশস্ত ছিপ. নৌক সকল নানা রঙ্গে অঙ্ু- 
রঞ্জিত হয় । এক এক নৌকায় বহি, সপ্ততি 

নব্যভারত | (১ম খণ্ড, ওয় সংখ্যা। 

বা ততোধিক সংখ্যক লোক তত সংখ্যক 

বৈটা হস্তে করিয়া আরোহণ করে। এইরূপে 

সজ্জিত শতাধিক নৌকা এক এক স্থলেতে 
একতিত হয় । তত্ভিন্ন দর্শক সংখ্যাও বছতর 

হইয়া থাকে । দর্শকেরা অবস্থা, পদ ও 

সম্মানান্ুসারে পাতাম, .পানসী ও বন্দি 

চাদোয়া, পর্দা ও পতাকা দ্বারা সজ্জিত 

করিয়। উত্সব স্থানে উপস্থিত হয়েন। যখন 

শতাধিক দৌড় নৌকায় শত শত লোক সমন্বরে 

সারিতে তান ধরিয়া বৈট! দ্বারা সজোরে 

নৌকার ছুই পার্খে প্রচণ্ড প্রতিঘাত করে, 

যখন এক নৌকারোহীদল ক্রকুটী-কুটিল মুখে 
অবজ্ঞা-উন্দীপক বাক্যে অপর নৌকাকে 
আবাহুন করে, যখন এক এক দিক লক্ষ্য 

করি! দশ বিশ খান নৌকা তীর বেগে 

সঞ্চালন করে, যখন জরীপক্ষ আশ্ষ(লন 

পূর্বক বাহু উত্তোলন করত জীত পক্ষকে 
বৈটার পাতা প্রদর্শন করে, তখন নিতাস্ত 

ভীরু ও কাপুরুষের মনেও কিঞ্চিৎ বীরভাবের 

আবির্ভাব হয় । মেঘ গর্জনের স্তায় নৌকার 
সঞ্চালন ধ্বনি সহ সারি-লহরি কর্ণ গোচর 

হইলে চিরশষ্যাগতও একবার খট্রাপরিত্যাগ 
করিতে ইচ্ছা করে, মৃত ব্যক্তিও নিমীলিতনেত্র 

উম্মীলন করে। পূর্ব বঙ্গের এই উত্সব সে 
আমাদের লক্ষ্যানুরূপ উত্সব তাহা নহে, 
তবে কথঞ্িৎ পরিমাণে লক্ষ্যের দিকে এই 
মাত্র। 



অগ্মিময় জ্বলন্ত পুকষ। 

মনুষ্য আর পশুতে এই স্থলে প্রভেদ,__ 

মানুষ ধীর বুদ্ধি এবং শ্বাধীন প্রকৃতি । মন্ধ্ষ 
অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিতে পারে এবং 

বিবেচনা করিয়া শ্বাধীনভাবে প্রতিপদ 

বিক্ষেপ করে । মনুষ্য আপনার উপরে আপনি 

দৃঢ়রূপে অবস্থিত, শ্রোতের শৈবালবৎ উদ্দাম 

প্রবৃত্তি ব এক মাত্র জাতিগত চির নিদ্দি্ 

সংঙ্কার-বায়ুর ঘাত-প্রতিঘ(তে সংসার-সাগরে 

নিয়ত ভাসিয়া বেড়ায় না। মানব জীবন 

সংগ্রামময় ; ভবসংসার মানবের যুদ্ধ ক্ষেত্র। 

বিপদ্দ সম্পদের সমীকরণ, পশুত্ব দেবত্বের 

সামঞ্জস্য বিধান এই জীবন-আহবের লক্ষ্য । 

এই মহাসংগ্রামে মানব মহাবীর । মন্থষ্যের 
এই উন্নত ভাবের নাম মানব চরিত্র ; মানব 

চারিত্রই মানবের জীবন । মনুষ্য হইতে 

যখন এই চরিত্র কোন দুর্ঘটনাশ্রোতে ভাসিয়। 

চলিয়া যায়, মান্ছষ তখন বঁচিয়াও মরিয়! 

থাকে । 

এই মৃতবৎ চ'রত্রহীন মনুষ্য স্ব,ল বুদ্ধি 

প্রণোদিত হইয়া, স্তংল দৃষ্টিতে অনেক সময় 
গোম্পদে সাগর কল্পন। পূর্ব্বক বিশ্ব সংসার 
প্লাবনের আশঙ্কায় ভীত ও চকিত হইয়! 

উঠে । আবার কখনও ব প্রকৃত বিশ্ববিধ্বংশ- 

কারী উচ্ছ্বসিত মহ্থাসমুদ্রকে গণ্ুষ্তিত জল 

বিন্দুমাত্র মনে করিয়া, নির্ভয়ে প্রফুল্ল মনে 

বিচরণ করিতে থাকে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন 
অজ্ঞান মানুষের দিবসে শিবারব 

গুনিলে. কতই ভীত হয়; মনে করে-_ 
এবার বুবিবা! পৃথিবী ধ্বংশ পাইবে)--দেশ 

একবারে উচ্ছন্নে যাইবে । যখন তাহাদের 

মনে এই আশঙ্ক! প্রবেশ করে, তখন তাহারা 

আর নিশ্চিস্ত থাকিতে পারে না। চতু- 

দিকে সম্ত্যয়ন ও দেবার্চনার ঘটা পড়িয়া 

যায়। তাহাদের সমশ্রেণীস্থ লোকেরা দেখিয়া 

ভাবে, এই লোকগুলি বড়ই দেশহিতৈষী, 

দেশের মঙ্গলের জন্য, পৃথিবীর হিতের জন্য 
ইহাদের প্র/ণ বড়ই ব্যাকুল। অবসর পাই- 

লেই. কেহবা বৃথা হুজুক উঠাইয়া, পঞ্চমে 

স্বর তুলিয়া, শৃন্য-গর্ভ কুস্তের ন্যায় যশ 
ও ন্বার্থের বায়ুপ্রতিঘাতে, বিশাল শব্দে 

দিগন্ত কাপাইতে থাকে। অসার লোকেরা! 

আবার তাহার প্রতিশবের পৃষ্ঠে “বাহাবা”” 

শব্ধ যোগ করিয়া গগণবক্ষ কোলাহলময় 

করিয়া ফেলে। কিন্তু “শৃন্যেতে মারিলে 
টিল রহে কতক্ষণ?” অসত্য পরাজিত 

হয়, বিপদের অগ্নিকুণ্ডে পড়িবামাত্র গিপ্টির 
কাজ খুচিয়া গিয়া অল্প মূল্যের পিত্তল 
বাহির হইয়া পড়ে। ভথপি হৃঙ্জুকীর 
হুজুক কমে না। অপর দিকে এই সকল 

হুঙ্ুকপ্রিয় অসার মুখপাত্র মানুষদিগেরই 

বিষম অমনোযো গে, ছুর্বযবহারে দেশের নর 

নারী সকল ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে গভীর 

পাপ এবং ছুর্নীতি পক্কে জড়িত ও মলিন 

হইয়া পড়ে । অধশ্ব ও নাস্তিকতার পুতিগন্ধ- 

ময় বাযুচ্ছণসে গৃহবাস ছুঃসহ হইয়। উঠে। 
আত্মবিচ্ছেদ ও গৃহবিচ্ছেদের অগিশিখাগুলি 

ধিকি ধিকি করিয়া! ক্রমে প্রবল দাবদাহে 

পরিণত হইতে থাকে । দেশব্যাপী অসারডা 
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এবং অপদার্থতা দেখিয়। প্রবলত্র পরজাতি 

তাহাদের উপরে একাধিপত্য স্থাপন পূর্বক 
মানব ভ্বদয়ের স্বার্থদূষিত পণ্ড ভাবের পূর্ণ 

বিকাশ প্রকটন করিতে প্রবৃত্ত হয়। কুট- 

চর শাসকগণ আপনাদের জটিল মস্তিক্ষের 

গু চিন্তাপ্রন্থত মায়াজাল বিপ্তার পূর্বক, 
অলক্ষিতে দেশের হস্তপদ বন্ধন করিয়। 

দ্নেশবানীকে চির দাসত্বের কঠিন নিগড়ে 

আবদ্ধ করিবার জন্য, সর্ধ্দাই অবনর এবং 

ক্যোগ অনুসন্ধান করিতে আত্স্ত করে। 

সুলদশট লোক নকল এই নিগুঢ় ব্যাপারের 

ভর্থ তেদ করিতে প!রে না এবং তঙ্জন্য 

একবারও ভাবে না ॥ যেজাতির দেহ পর- 

মাণু সকল ঈদৃশ হান প্রকৃতির মনুষ্যমণ্ডলী 

ধার। সংরচিত, দেই জাতিই এ পৃথিবীতে 

মুত আখ্যার একমাত্র অধিকাি। 

শ্মশীন ক্ষেত্রে প্রবেশ মাত্র যে প্রকার, 

বীভৎ্ন ও বিভীিক। পূর্ণ দৃশ্য সকল চতু- 
র্দিক হইতে দৃষ্টিক্ষেত্র একেব।রে ঘনরূপে 

'্াবৃত. করিয়া ফেলে, সর্ব স্থান হইতে 
পৃতিগন্ধময় বাযুচ্ছাাস আসিয়া নাসিক- 
দ্রার রুদ্ধ করিয়া দেয়,__ছুরিত শব মাংস- 
ভোঙী ইতর জন্ত এবং পক্ষী সকলের পর- 

স্পর ঘন্দ ও আমোদ-জনিত বিকট চীৎ- 
কার রবে কর্ণকুহুর ফাটিয়া যাইতে থাকে, 

প্রাণে উদাস, শোক, দ্বঃখ, ভয়, স্বণা ব। 

ন্যক্কারজনক ভাব এবং বিনর্ষতা একত্র 

পমুদিত হইয়। মহা। বিপর্ধ্যর উত্পাদন করে 3 

£€কোন মৃত জনতির অভ্যন্তরে সহস! প্রবেশ 

করিলে৪ যেন তক্রপ অবস্থা পরাম্পরা আসি- 
যাই চতুর্দিক, হইতে ঘেরিয়! ধরে। সে: 
খানে প্রবেশ মাত্রই দেখিবে, সবল ছুর্বলের 

স্কন্ধে পড়িয়া, ছুখ, ফারিজ্য» ও চিরাত্যাচার 

প্রপীড়িত,' জীর্ণ শীর্ণ, শু্ধ শরীর হইতে 

নর্যভারত ॥ (১ম খণ্ড, ৩য় লংব্ধ)খ | 

কুধিরশৃন্য নীরস মাংসপেশী সকল বজ্- 

দৃত্তে ভীষণ বলে আকর্ষণ করিছেছে। সাধু 

অলাধুর অতাচারে সর্বদাই উৎ্কণ্ঠিত । 

মদাপারা, ব্যভিচ।রী, প্রবঞ্চক, দন্দ্য ও ত্র 

সকল স্বাধীন ভাবে, সর্বত্র নেচ্ছাবিহার 

পূর্র্বক দিবা নিশি অবাদে আপনাদের হুষ্প - 

বৃত্তি চ্িতার্থ করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে সর্বদা! 

হাস্যরঙ্গে উন্মত্ত। আদর এবং সম্মাগগ 

চরিত্রের বিশুদ্ধত] ও তেজবত্বা পরিত্যাগ 

করিয়া, অসছুপায় উপার্জিত্ত ধনরাশিগক্সথব। 

অভ্যাটারীর ভয়-প্রকট কুটিল ভ্রভঙ্গির 

দিকেই প্রধাবিত । সেখানে প্রবেশ করিলেই 

হয় ত শুনিবে ছুর/চাপী ইঞ্জিয়-পরায়ণ ব! 

বছুবিবাহ-দোষে দৃষিত চরিত্র, পাষাণ 

হৃদয়, শ্বেচ্ছাচারী পুরুষগণের বিষমাত্য।চারে 

পরম আদর ও সম্মমনের বস্ত গৃহলক্ষী, সমা- 

জের অস্তঃশোভাবদ্ধনকারিণী, মানবহৃদর় 

ংঠানে অর্দ্ধতীয শ্(ক্তিশলিনী, দেশ € সম্ধ 

জের জননী ব। গ্রথম শিক্ষার পবিত্র প্রঅ্রবথ 

রূপিণী, দেবীক্রূপা নারীকুল অনাদরে, 

অজ্ঞানাদ্ধকারে অস্তঃপুর-কারাগারে বন্দিনী 

থাকিয়া, সাধারণ মহোণ্সবের দিনেও মনো 

দুঃখে অবিরলধারার় অশ্রুবর্ষণ পূর্বক 

রোদন করিতেছেন । ব।লবিধবার অস্তঃ 

দ্দাহ-দনিত আর্তনাদদে আকাশ সর্বদ! 

ফাটিয়। যাইতেছে । সেখানে প্রবেশ করি 

লেই স্বার্থের প্ররোচনাকৃত, হৃদয় এবং 

বিবেকবিরুদ্ধ, দূষিত, অসৎ পাপানুষ্ঠীনের 

বিকট দুর্গন্ধে নাসারম্ধ, বিদীর্ণ হইতে থা: 
কিবে। সেখানে দেখিবে দান, ধ্যান, জপ, 

তপ প্রভৃতি ধর্শকার্ধ্য সকল বাহ্যাড়ম্বর 
পরিপূর্ণ এবং কেবল বুথাভিমান সংগ্রহের 

হীন উপারস্বরূপ। দেশহিতৈষণ] প্রভাতি 
মানব হৃদয়ের সুমহৎ তাব সকল সেখানে 
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ফ্েবল ছলন। পূর্বক স্যশ ও ক্ষণিক- 

প্রভৃতাক্রয়ের সামান্য পণ রূপে পরিগণিত । 

পরান্থকরণ. এবং পরপদলেহনই নেখান- 

কার জন সাধারণের আভিজাত্য চিহ্ন। 

পরজাতীয় প্রভু সকলের কৃপা কটাক্ষই সে- 

স্থানে জাতীয় দ্র্ণমুকুটের উজ্ছল ভূষণ । 

আমরা বখন জগছের বিস্তীর্ণ ইতিহান 

সম্মুখে রাখিয়া পাঠ করিতে গ্রনৃত্ত হুই, 

তখন অধ্যায়ের প্র অধ্যায়ে, পত্রের পর 

পত্রে+*পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায়, এইরূপ নান] 
হৃত জাতির ছুঃধপূর্ণ মলিন ছবি মুহুর্তে ২, 

'ঘনকষ্বর্ণ মেঘের ন্যায় উদ্দিত হইয়া 

আমাদের অন্তর্দ্রির আকাশ ঘোর অন্ধ- 
কারাচ্ছন্ন করিতে থাকে । এখানে দেখি 

মিসর, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, নীলাকাশ বক্ষে 

জ্বলিতেছিল, জ্বলিতে জ্বলিতে, হাসিতে 

হাসিতে, দেখিতে দেখিতে নিবিয়। গেল । 

ওখানে গ্রীসের আকাশে শত সুর্য, রোমের 
গগণে অবুত রবি দিউনগুল উজ্জ্রল আলোক- 
প্রভায় ভাসাইতেছিল, অলক্ষিতে সেই জ্বলস্ত 

মিহির মণ্ডল সকলও ঘন নীল, অতল গতীর 

সাগর গর্ভে খপিয়। পড়িল, আকাশ অন্ধ- 

ফারে পুর্ণ হুইয়। গেল। ফিনিনিয়া, জুডিয়া, 
কালডিয়! প্রভৃতি বহু সংখ্যক দেশ ও নক্ষত্র- 

মালার ন্যায় পৃথিবীর নীলাম্বরে এক দিন 

জ্যোতি বিস্তার করিয়া হাসিতেছিল, আজ 
সে হাসি, সে দীপ্তি অদৃশ্য? ছৃঃখিনী 

ভারতও এক দ্দিন আপনার অঙ্গপ্রভায় 

কোটি রবি-প্রভ। গ্রাম করিতে সমর্থ হই- 

য়াছিল, আঙ্গ সেই দুর্জয় গ্রভারাশি ঘন 
গভীর তিমির গর্তে বিলীনে। 

ইতিহাসের এইরূপ চিত্র দেখিয়া, রাজ্য 

লক্গীর এইরূপ অনাধারণ চপলতার কথা 

'াবিয়! সকলেরই প্রাথে গভীর ছঃখ এবং 

নব্যভারত। 
ও 
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ভীতি সঞ্চারিত হয়। অনেক সময়ে বিষম 

নিরাশার অদ্ধকারে হৃদয় আকাশ চাকিয়। 

যায়। যাহারা একদিন জগতের শীর্ষ 

স্থানে দ'ড়াইয়।৷ কটাক্ষে পৃথিবীকে হাসা- 

ইতে কাদাইতে ছিল; যাহারা এক সময়ে 

সমস্ত ধর!কে শিষোর নায় উপদেশ এবং 

শিশুর ন্যায় হাতে ধরিয়া! শিক্ষ! দান করিতে- 
ছিল; যাহাদের বীরত্ব, ধীরত্ব, সৌজন্ত, 
সম্মান, গৌরব, পাণ্ডিত্য, জ্ঞান, বিদ্যা, 
বুদ্ধ ও ধীণর্যশালিতার পরিমাণ করিতে 

'গয়া হৃদয় বিস্ময়রসে পরিপ্ল,ত হইত $ যাহা 

দিগকে উৎসাহ, অসাধারণ শ্বার্থত্যাগ, 

দখা], দাক্ষিণা এবং নিম্মবল বিশুদ্ধ ধশ্ম-জ্ঞানে 

দেবতা বলিয়। ভ্রম জন্মিত; আজ তাহারাই 
ধরণীর মলিন ধুলি-শধ্যায় শয়ন করিয়! 
অবসন্ন শরীরে, ভগ্র হৃদয়ে, বিষগ্রমুখে পর- 

পদ সেবায় জীবনের দিন গুলি গভীর 

দুঃখের সহিত যাপন করিতেছে। এই 

চিত্ত-বিপ্লবকীরী ব্যাপার পরম্পরা, ভাবিয়। 

কাহার ন। হৃদয় গভীর অতলস্পর্শ অবসাদ 

সাগরে একবারে নিমগ্ন হইয়। যায়? আমর! 

আজ দেখিব, এই নিরাশার অন্ধকারমন্ 

জগতেও আশার জ্যোতি আছে কি না, 

এই অকুল সমুদ্রেও এমন কিছু আছে 

কি না, যাহা! আমাদিগকে এক দিন না এক 

দিন, এই ছুঃখসিস্থুর পর পারে লইয় যাইবার 

কিধিৎ ভরসাও দিতে পারে? 

আজ পুরাকালের সভ্যতার জ্যোতিকে 

লজ্জা দিয়া, যলিন করিয়া, উনবিংশ শতা- 

ঝীর নবীন সভাতার হ্বর্ণঘয় প্রভারাশি 

পৃথিবীর বিশাল আকাশে বিস্তৃুত। আজ 
বিজ্ঞান ও জ্ঞানবলে মনুষ্য-সম্তান প্রাচীন 

কালের মামবমগ্ডলী হইতে অনেক উর্ে 

সদর্পে দণ্ডায়মান | নবীনবিজ্ঞান আপনার 
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গভ্ভীরনিনাদী শিল্প বাজাইয়। জ্ঞানিনগুলীর 

দ্বারে ধারে ঘোষণা! করিতেছে, “উন্নতি- 

উন্লতি। এ জগতে সকলই উন্নতিশীল, 

সকলই উন্নতির দিকে ধাবিত। বিশ্বসংসার- 

রূপ সুবিশাল বাম্পীয় রথচক্র সমূহ, উন্নতি- 

রূপ দৃটতম, অক্ষয়, অনস্ত লৌহময় 
পথে অবিশ্রান্ত, অপ্রতিহত এবং ক্রম-বর্ধন- 

শীল গতিতে, নক্ষত্র বেগে নিরস্তর প্রধাবিত। 

আঁজ অবনতির বিষাদ সঙ্গীত পরিত্যাগ কর, 

উহা শ্বপ্রদৃশ্য বা মোহমন্ত্র মাত্র” নিত্য- 

পরিদর্শনও মানব সাধারণকে, _পাণ্ডিত, মুর্খ 

ী, পুরুষ, সকলকে, দিনের পরে দিন যতই 

পাত হইতেছে, ততই যেন ঘটনার পর ঘটন! 

দেখাইয়া ধীরে ধীরে অব্যক্ত স্বরে বুঝাইয়া 

দিতেছে,--“উন্নতি-উন্নতি | উন্নতির পরেও 

উন্নতি । অবনতি মায়ার কুহক,--কুসংস্কারের 
প্রলাপ ।”, মানিলাম--এসকলই আশার 

কথা। আজ শাপত্রষ্ট দেবরাণীর ন্যায়, 

্বর্গকানন-চ্যুত পারিজাঁতের ন্যায়, ভারত- 

ভূমি পৃথিবীর ধুলিরাশিতে বিলুঠিত। 
আজ রান্প্রন্ত চন্দ্রকলার ন্যায়, তুষার- 

নিপীড়িত প্রফুল্ল নলিনীসদূশ, ভারত- 

মাতা মলিনা ও হীনদশ। গ্রন্ত | যাহা 

এক দিন গন্ধর্কের চৈত্ররথের সহিত, 

ত্রিদিবের ননদনের সহিত তুলিত হইত, 

যাঁছা এক সময়ে অলক] ও অমরার সৌভাগ্য- 

রাশি ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, বে পুণ্য 

সি বৈকু২নতম্কে উপযুক্ত পইযাছিল, 

নব্যভাঁরত'। (১ম খণ্ড, ওয় সংখ্যা 

পূর্ণ। যে গগণে এক দিন ' এক সঙ্গে 
সৌতাগ্যের কোটিরবি জলিত, আজ সেই 
আকাশ বিষাদের কালীমাখ! মেঘে সমাচ্ছন্ন, 

অবসাদ ও নিরাশার গভীর আধারে ঢাকা]। 

এই অন্ধকারে, এই বিশ/লবিস্ত'ত, স্থদূর- 

প্রমারিত শব্দ ও বায়ুগতিহীন শ্বশানবক্ষে 
ঈাড়াইয়া, আজ কি এঁ নবীনবিজ্ঞানের 

গম্ভীর শ্বরে শ্বর মিলাইয়! বলিব, “ঈশ্বরের 

স্থতিতে সকলেই উন্নতির দিকে ধাবিত, 
উন্নতির পরেও উন্নতি, তাহার পরেও উন্নতি, 

বিশ্বনিহিত উন্নতির মহ! শত অনস্তপ্রবাহে 
অনন্তের দিকে প্রধাবিত ? অথবা বৈজ্ঞা- 

নিকের হাচ্চ ধরিয়া, ভারতের এই ছুঃথপূর্ণ 

মলিন দৃশ্য দেখাইয়া, ভারতের দুঃখকাহিনী 
বিরলে গুনাইয়া, বলিব--ভাই! নীরব 
হও, তোমার জ্ঞান বিজ্ঞান সকলই ভূল, 

সকলই ভ্রমাত্মক ? না-এ সকল স্থুলদর্শীর 
উপর ভাসা কথা; বিজ্ঞানের বাক্য পরীক্ষা 

করিয়। বিজ্ঞের ন্যায় সহজ মীমাংসায় উপ- 

স্থিত হইবার কথা নয় । 

আমর! বখন দেখি, একটী ফুল অস্কুরিত 
মুকুলাবস্থা হইতে ধীরে ধীরে; লজ্জাবতী বজ- 

কুলবধূর ন্যায় আবরণ ঘোমটাটা সরাইয়া 
ভয় ও সক্কৌচবিহ্বল-চিত্তে “দেখি কিন! 

দেখি” বলিতে বলিতেই যেন সাহস পাইয়। 

চক্ষু খুলিল-_মধুর মধুর, ঈষৎ ঈষৎ হাসিতে 
হাসিতে যেন অট্ট অট্ট খল খল হাসিয়া 

ফেজিল, কিস্ত সেই হাঁসি বছক্ষণ থ'কিল ন, 

্ব্ণভূমি ফাহার জগণ্বিখ্যাত নাম, বীর) দমনী। রেখীর। ন্যাজ ভর্িষই মেতে 
প্রসবিশী যাহার আদরের আখ্যা, ধর্শ ক্ষেন্জ 

. সাহার বিশেষ অভিধা,_আজ সেই গৌরবা: 
স্বিত ভারত পৃথিবীর ভীষণ বিভীষিকাপূর্ণ 

খশানক্ষেত্রে পরিণত । আজ তাহার এক 

প্রার্ত হইতে অপর প্রান্ত মৃত শব দেহে পরি- 

মিলাইলঃ আবার অন্ধকারের গর্ভে চির- 

দিনের জন্য লুকায়িত হইন্স )--প্রভাঁতের 
তপ্ত-কাঞ্চন-রাগ-রঞ্জিত নিগ্বক্রোড়ে যে ফুল 

ফুটিয়া দিগন্ত সৌন্দর্ধ্য রসে ভাসাইতেছিল, 

্বিগ্রহরের জলম্ভ চুল্িকা সদৃশ অন্ক স্পর্শে 
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সেই নুর . ফুল হতভ্রী। ও মলিন হইয়া 

পড়িল; পরদিন প্রভাতের পূর্বেই তাহার 

সমস্ত দলগুলি, ঝরিয়া পড়িয়া, মৃত্তিকায় 

মিলাইতে লাগিল, তখন আমরা বলি ফুলের 

ধ্বংশ এবং অবনতি হইল। বৈজ্ঞানিক 

বলেন-«এই ধ্বংশ অবনতির নয়, উন্নতির 

জনাঈ পরিবর্ধন মাত্র । বে ফুলটী ঝরিয়। 

পড়িল, তাহার বৃত্তটা নিরীক্ষণ করিয়া! দেখ, 

দেখিবে-_ফুল একটী ক্ষুদ্র ফলের কুড়ি 

রাখিয়া! যেন আপনার কর্তৃব্য পরিসমাপন 

পূর্বক সাননে অন্তর্থিত হইয়াছে । ক্ষুদ্র 

ফলও বড় হয়; ফল আবার কালক্রমে 

একটী বীজ এবং বীজ একটী সুন্দর প্রিয়দর্শন 

অঙ্কুর পৃথিবীকে উপহার দিয়! শ্ব স্ব লীল। 

সশ্বরণ করে। অস্কুর দেখিতে দেখিতে বৃক্ষে 

পরিণত হয়,__বৃক্ষে আবার কত ফুল, কত 

ফল, কত বীজ," সেই বীজে আবার কত 

অঙ্কুর উৎ্পন্ন হয়। ইহাঁকেই বলে বন্তর 

অনস্ভ উন্নতি ।” 

দ্বিতীয় কথা-_যে পুষ্পদল গুলি ঝরিয়া 

পড়িয়া মাঁটীতে মিশিল) তীগার পরিণামের 

বিষয়ে কি মীমাংসা করিব? বৈজ্ঞানিক 

বলেন "তাহারও শেষ মীমাংসা--উন্নতি। 

ফুলদলের ভূতময় দেহ ভূতে,_ভৃত আবার 

শত ফুল, শতফল, শততরুঃ শত জীবদেছে 

অঙ্গ ঢালিয়! দিয়া সেই অনস্ত উন্নতির 

শ্রোতেই ভাদিয়া চলিয়াছে। এই পুষ্পের 

পরিবর্তন বা উন্ন(তক্রম বিশ্বের সর্বত্রই 

বিস্তত তৃণ হইতে বৃক্ষ খুলিকণ। হইতে 

পর্বত ও গ্রহ নক্ষত্র, জলবিন্দু হইতে জল- 

রাশি এবং ক্ষুদ্র কীটাখু হইতে মনুষ্য পর্য্যস্ত 

সকলই এই নিয়মে উন্নতির দিকে ধাব- 

মান। এই উদ্লতির নিয়ম ছ্িবিধ $--গঠনা- 

মুসারী, আর ধ্বংশান্সারী। পুষ্প হইতে 

নব্যভারত । 
৬ 

১২৪ 

ফল, ফল হইতে বীজ, বীজ হইতে অন্থু- 

রাদিক্রমে উন্নতির নাম গঠনান্ুসারী, আর 

ফুলদল হইতে ভূতেবিশ্লেষনাদি ক্রমে যে উন্ন- 

তির ক্রম তাহাই ধ্বংশান্বসারী। সর্ব- 
ত্রই এই দ্বিবিধ নিয়মে পরিবর্তন কার্য্য সম্পা- 

দিত হইতেছে । মানবসমজও এই নিয়ম" 

ঘয়ের প্রয়োগাধীন |” 

পতিত মানবসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিবামাত্র ছুইটী ব্যাপারের ছবি আমা- 
দের চক্ষুতে বিশদ্ রূপে ভাসিতে থাকে । 

প্রথমতঃ_-কোন মানবসম!জ উন্নতির উচ্চ- 

তম অবস্থায় যে শক্তি সকল উপার্জন করে, 

তাহ! অবিনাশী। এই অবিনাশী শক্তিরূপ 

ভিত্তির উপরেই পরবর্ভী উন্নততর সমাজ পর- 

ম্পরারূপ দীপ্ডিময় মনোহর প্রাসাদাবলী সংগ- 

ঠিত হইতে থাকে । সমাজের পরে সমাজের, 
জাতির পরে জাতির উত্থান পতন প্রকৃতির 

অবশ্স্তাবী নিয়মানুসারে সম্পাদিত হয়, 

কিন্ত কিছুতেই এঁ মুলশকির ক্ষয় বা ত্রাস 

হয় না। উহা ক্রমেই বর্ধিতায়তন হইয়া 
বিছ্যছেগে জনস্ত উন্ন'তমার্গে ধাবিত হইতে 

থাকে। বর্তমান সভ্যসমাজ সকলের 

মূলে অবতরণ করিয়া অনুসন্ধান করিলে 
স্পষ্টই দৃষ্ট হুইবে যে, উহ] কেবল প্রাচীন 

মিসর; ভারত, আরব, গ্রীন ও রোম প্রভৃতি 

পুর্বববন্তী নভ্য সমাক্গ-শক্তিনূপ ন্ুন্দর পুশ্পেরই 

সফল মাত্র। 

দ্বিতীরতঃ_-যে মানবসমাজ একবার উল্লন- 

(তির উচ্চ অংক হইতে পতিভবৎ, গুতীজু- 

মান হয়, তাহার প্রাণ যায়, দেহ থাকে । যে 

শক্তি তাহার জীবনের মুল শক্তি ছিল; তাহা 

পরবর্তী উন্নততর সমাঙ্গের শক্তি-সাগরে 

মিশিয়া যায়,হ্ধ্যালোক নক্ষত্রের জ্যোতি 

গ্রাম কর়ে)-মৃত লমাজের জীবনহীন মৃত- 
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শব ধরার বক্ষ অবরোধ করিয়া. পড়িয়া 
থাকে। এই মৃত দেহের তুলনাম্থল 

সেই ধরা-নিপতিত শু পুষ্পদলরাশি। ইহার 

উন্নতি ধ্বংশানুসারী,--ইহার উন্নতি ভাঙ্গিয়া 

গড়ানে, ইহার উন্নতি পুরাতনের বিশ্লেষণ 

দ্বার। নুতনতরের সংরচনায় নিহিত। 

ধ্বংশের অর্থ রূপান্তর প্রাপ্তি। জড়- 

জগতের সর্বত্রই রূপার প্রাপ্তির সমগে 

ভাঁপোদ্গম পরিদৃষ্ট হর । কঠিন বস্ম তরল 
* হইবার সময়ে, তরল বস্ত বাপ্পীভূত হইবার 
কালে, এবং এতছুভয়ের বিপরীত পর্যায়েও 

উত্তাপের প্রকাশানুতব হয়। দূষিত বস্তর 
বাপ্পে-পরিণতি, সর্বদা উত্তাপ নিঃসারৰ | 

রাসায়নিক মিশ্রণ সময়ে অনেক স্তলে ধক 

ধক করিয়। অগ্নি জ্বলিতে থাকে । গতিময় 

জড় জগতের গতি উষ্ণতাম্মক । নিদাঘ 

কালীন শুক্ষ কানন, সংঘর্ষণ বশতঃ ভীষণ 
দাবাগ্রি প্রকঠন করিয়া, ভন্ম ও বাম্পে 

পরিণত হয়। 'বারুমণ্ডলের পরিবর্তনে 

মেঘ ও ঝটিকার উৎ্পপত্তি হয়। ঝটিকার 

সময়ে, মেঘান্ধক।রে বিদ্যুৎ ও বজাগ্নি 

প্রকাশ পাঁয়। জনসমাঁজ বখন ধর্বংশান্থ- 

ক্রমে রাপাস্তরিত হইতে থাকে, তখন সেখা- 

নেও অগ্গির অদ্ভুত ক্রিয়। সকল পরিদৃষ্ট হয়। 
যখন মৃত জাতির ভগু হৃদয়ের উপরে অভি- 

নবতর প্রবল জাতি আসিয়। প্রতৃত্বের দৃঢ়- 

তম ছুর্গ সংগঠন পূর্বক তদুপরি বিজয় 

নিশান উদ্ডীয়মান করে, ক্ষুধার্ত জলৌ- 
কার ন্যায় শতমুখে জাতীয় শরীরের 

ক্ষধির শোষণ করিতে থাকে,-ষখন ধন, 

মান, গৌরবরূপ সমস্ত রুধির শোবিত 
হওয়াতে জাতির দেহ দুর্বল, হতশ্রী। ও 

বিবর্ণ হইয়। পড়ে, তখন সেখান হইতে উপ- 

ধর্ম) মিথা। প্রবঞ্চনা, ব্যভিচার, পাপ ও 

নবাভারত ) (১ম খণ্ড,ওয় সংখা 

মহা অত্যাচারের গরলময়, দুষিত উষ্ণ 
বায়ুরাশি উত্থিত হইয়! সর্বদাই আকাশ 

পৃতিগন্ধে পুর্ণ করিতে থাকে, চতুর্দিক অস্ধা- 

কারে আচ্ছন্ন হইয়। যায়, এবং ক্রমে ক্রমে 

সেই জাতির জীবনের মহা রঙ্গতূমি ভীষণ 
বিভীষিকা পূর্ণ মহাশ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হয়। 

একদিন বার, দুইদিন যায়, যুগের পরে যুগ 

চলিয়া যায়, অন্ধকারের পর অন্ধকারের 

তর্ক্ষ দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে 
ছুটিতে থাকে । বখন দিঙ্মগুল, নীস্ব, 

নিস্তবতায় পরিপূর্ণ হয়, বখন গভীর নিদ্রার 

জাল সর্বত্র গ্রসারিত হইয়া পড়ে, খন 

দেশের লোক পুরাতন রীতি নীতির দোষ, 

গুণ বিচার-শুন্য হয়া, অপ্বির্তনীয় ও 

অভ্রানম্ত বেধে সেই বিকৃত আচার ব্যব- 

হারকে কঠভ্যণ করিয়।, তজ্জনিত পাপ- 

ভরে অধঃপাত হইতে অধঃপাতে পতিত 

হইতে থাকে, তখন কোথা হইতে কে. 

জানে, সেই শব্দ শূন্য, সেই দিকৃবিদিগও 

ভেদ শুন্য, গভিরতম তিমিরাচ্ছন্ত্র, নিরাশার 

শু সটিকাপুর্ণ জাতীয় মহাপ্রাস্তরে, ছুই 

চারিটী জলস্ত অগ্িস্ক(লঙ্গ দেখা দিতে 

থাকে। সধারণ লে!কেরা তত বুঝিতে 

পারে না, কিন্তু স্মরণী প্রবীণ-চিত্ 
লোক সকল সেই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়। 
আশার সহিত ধীরে ধীরে বলেন, জাতীয় 

মহাৰিপ্ররের দিন আগভগ্রার। তখন 

কালের গোপনীয়-গর্ভে, গুড় স্ষ্টিচক্র 
ঘুরিতে থাকে, কেহই তাহা দেখিতে পায় 
না। এক দিন সেই স্ফুলি্গ রাশির 

মধ্যে, সকলের অলক্ষিতে, সহসা এক. 

জলত্ত অপস্তস্ত উতৎ্স[রিত হইয়া অল্প 
সময় মধ্যেই মহাবেগে দেশময় পরিব্যাপ্ত 

হইয়৷ পড়ে। তাহার উজ্জর প্রভীয় সমস্ত 
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জগতের আকাশ প্রতিভাত হইতে থাকে। 

জনসাধারণ অব।ক্ এবং ন্তভিত হইয়] 
দেখে,-ধরাপৃষ্ঠে আচন্ষিতে এক মহা অগ্ি- 
কাণ্ড উপস্থিত দেখিতে দেখিতে সেই 

মহাঁগিতে পুরান্তন রীতিনীতির সমস্ত মলি- 

নতা৷ দগ্ধীভূত হইয়া যায়, এবং তাহা হইতে 

বিশুদ্ধ শ্বর্ণকণ! সকল সঞ্চিত হইয়া অভিনব 

বিশাল সমাজ মর্দিরের ভিত্তিভূষ্ি সংরচিত 

হইতে থাকে । যাহার চিরান্ধকারে অভ্যস্ত 

হইয়াছে, তাহাদের বিকৃত চক্ষুতে সেই 
আলোকছটা অসহ্য হওয়ায়, তাহারা 
চীৎকার পূর্বক উহার প্রতিবাদ ও অপযশ 

ঘোষণ। করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং তদ্বি 

রুদ্ধে খড়গাহস্ত হইয়া উঠে। কিছুদিন ঘাত 

গ্রতিঘাত চলিতে থাকে ;$ অবশেবে সত্য, 

তাহার অবশ্যস্তাবী জয়পদগ্রহণ পর্ধক আন- 

ন্দের মোহিনী পতাকা উচ্ডীয়মান করে। 

এই জাতীয় বিপ্লবের নিদানভূত অগ্রিস্তস্তকেই 

আমর। মহারুদ্র বা অগ্গিময় জ্বলভ্ভ পুরুব 

অভিধাঁ প্রদানে প্রস্তত। ঈশা. মুষা, মহ: 

শব, কন্ফোসী, বুদ্ধ, নানক এবং চৈতন্য 
প্রভৃতি মহাক্সাগণ এইরূপ এক একটা 

জাতীয় বিপ্রব-সাধক জলম্ত অগ্সিস্তস্ত । 

মহাক্মা! রাজ! রামমোহন রায়ও এই শ্রেণীর 

পুরুষ । আমেরিক। বিপ্লবের কর্ণধার ওয়া- 
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সিংটন, ইটালির ম্যাট্সিনি, ফান্সের গাঙ্বেতা 
এবং হঙ্গারী তেজন্বী সম্ভতান কন্তথ, 

ইহার! প্রতোকেই এক একটা মহাকুদ্র। 

শে ইহাদের কার্যয,-ধ্বংশ হইতে উন্নতি 

ইহাদের লক্ষা। ইহারা প্রত্যেকেই অগ্নি- 

ময় জলস্ত পূরুষ। ইহাদের দেহ জলঙ্ত 
অগ্নিতে গঠিত, হৃদয় অগ্িশ্রোতে প্লাবিত, 
দৃ্টি অর্ধ, বাক্য ক্লত্ত অগ্রাণি 
উদগারী । অগ্গিময় জ্বলত্ত পুরুষের লক্ষণ এই 

_-তাহারা নিজে জ্গলত অগ্িস্তস্ত, অলজ্জল 

অগি স্রোত লইয়া জগতে আগমন করেন, 

অলভ্ত অগ্সিনিস্ধু প্রবাহমান রাখিয়া ধর! 

হইতে অন্তহিতি হন। তাহারা যে স্থান 

দিয়া যান, অগি তাস্থাদের অন্থুগমন করে, 

তাহার! যাহা স্পর্শ করেন, অগ্গি তাহাতে 

প্রবিষ্ট হয়। তাহাদের প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে 

অগ্সি উৎসারিত হয়, সেই অগ্গি স্পর্শে 
মৃতব্যক্তিও জীবন পায় । তাহাদের অগ্নিময় 

কট।ক্ষপাতে চিরোরোগীও বীরের ন্যায় দক্ত 

করিয়া গর্জিয়। উঠে। তাহাদের জলস্ত 

ভীবন এবং ঝাকা, কুল্তমদামরচিভ মধুর 

ভাণ্ডার নারীহৃদয়েও অগ্নিআেত ঢালিয়। 

দেয়। জগতের ইতিহাসে অভ্রান্তরূপে, স্বর্ণা- 

ক্ষরে এই সকল সত্য অস্কিত রহিয়াছে । 

শৃঙ্করাচার্য্য। 
বেদে রক্ষার্থ দেবগপের অবতরণ । 

ভগবদর্গীতাযর় কৃষ্$ঃ বলিতেছেন, যাহ 

কিছু শক্তিসম্পর, ভ্রীসম্পন্ন, অথবা তেজদ্বী, 

১৭ 

সে সমস্তই তগবানের অংশ সন্ভৃত।* 

* যদ)তিভূতিমৎ সন্বং প্রীমদূর্জিতমেবব। | 

তত্তদেব ত্বং বিদ্ধ মম তেজোংশ ্ত,তং 



১৩৯ নব্যভারত |. 

আমাদিগের শান্ত্রকারগণ এই বাক্যের 

অনুসরণ করিয়াই তীহাদিগৌত পূর্বব পূর্ব 

মহাআ্সাগণকে ভগবানের অবতার বলিয়। 

উল্লেখ করিয়াছেন ॥ মাধবাচার্ধ্যও সাধু 

দিগের মাহাস্ম্য কীর্তনের এই চির প্রচলিত 

প্রথার অনুসরণ করিয়া শঙ্করকে শিবের 

অবতার বলিয়! উল্লেখ করিতেছেন ॥ মহা- 

দেব একদা কৈলাম ভবনে বিছর করি- 

তেছেন, এমন সময়ে ব্রহ্মাদদি দেবগণ তাহার 

নমক্ষে উপস্থিত হইয়। প্রণিপাভ পূর্ব্বক 

বলিতে লাগিলেন ;--"হে দেব আপনর 

অবিদিত নাই, ভগবান বিষুণ আমাদিগের 

ছিত সাধনের জন্য বুদ্ধরূপে জগতে অব- 

তীর্ঘ হইযাছিলেন, কিন্ত তাহার অধুনাতন 

শিষ্েরা ভদীয় ধর্মের প্রকৃত মন্ম গ্রহণ 

করিতে ন! পারিয়া আপনারাই বঞ্চিত 

হইতেছেন। তাহাদিগের দূষিত মতে পৃথিবী 

ব্যাড হইল, সর্বত্র অনাচার, বেদের 

অনাদর হইতেছে । কেহ কেহ বা বলিয়! 

থাকেন, বেদ ভও ব্রাহ্মণদিগের জীবিকার 

উপায় ,মাত্র। দন্ধ্য/ বন্দনাদি সকলে 

পরিত্যাগ করিয়াছে । কেহ আর সন্ত্রাস 

ধশ্ম আশ্রয় করে না, সকলে পামণ্ড হই- 

য়াছে। যজ্ঞের নাম লইলে লোকে কাণে 

হাত দেয়। আমরা আর বলী পাই না। 

ধর্ম কশ্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয় 

লোকে লিঙ্গচক্রাদি চিহ্ন অঙ্গে ধারণ 

করিতেছে । জঘন্য কাপালিকের। সদাকৃতা 

দ্বিজমুণ্ডে উগ্রভৈরবের পূজা! করে, তাহা- 

দের ছুরাচারের আর সীমা নাই। ঈদৃশ 

আরও. অসংখ্য কুপথ আশ্রয় করিয়া 

জনগণ বিড়শ্বিত হইতেছে । হে ভগবন্, 

আপনি স্বয়ং জন্ম গ্রহণ করিয়া এই সরল 

ঘুষিত মত খণ্ডন: না করিলে আর নং 

(১ম খণ্ড, ৩ম সংখা । 

সারের রক্ষা হয় না” মহাদেব তথাস্ত 

বলিয়া দেবগণের মনোরথপুর্ণ করিতে 

অঙ্গীকার করিলেন এবং বলিতে লাখি- 

লেন.--"অধর্দশের নাশ এবং সন্ধর্মের 

রক্ষার জনা আমি স্বয়ং শঙ্কর নানে ভূতলে 

জন্মগ্রহণ করিব । বিষ্ণর ভুজ-চতুষ্টয়ের ন্যায় 
আমার চারিজন শিষ্য হইবে । আমি ব্যাস- 

কৃত বেদাস্তশ্থত্রের প্রকৃত মন্ব প্রকাশ করিব । 

আমি জ্ঞান বিস্তার করিয়া লোকের মোহের 

নিদানভূত অজ্ঞানতা জনিত দ্বেতভাব দূর 

করিব। কিন্ত হে দেবগণঃ তোমরাও সকলে 

মন্থুষারূপে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহা হইলেই 

তোমাদের মনোরথ সিদ্ধ হইবে 1” দেব- 

গণকে এইরূপ আন্ত করিয়া ব্দীয় পুত্র 

দ্যনের এডি দষ্টিপৃর্বক বলিতে লাগিলেন, 
“হে সৌমা, ষে উপায়ে জগতের উদ্ধার সাধিত 

হইবে, তোম'কে বিশেষরূপে বলিতেছি। কর্ম, 

উপাসন। এবং জ্ঞ।ন বেদের এই তিন কাণ্ড, 

জগতের রক্ষার জনা এই কাশুত্রয়েরই উদ্ধার 

প্রয়োজন । উপাসন (যোগ) কাণ্ডের উদ্ধ!- 

রার্থ বিষুঃ এবং শেষ, পূর্বেই আমার অন্থুমতি- 

ক্রমে, সন্কর্ষণ ও পতঞ্জলি নামে অবতীর্ণ 

হইয়াছিলেন, এবং জ্ঞানকাণ্ডের উদ্ধার আমি 

লয়ং শঙ্কররূপে অবৃতীর্ণ হইয়। সাধন করিব, 

এইমাত্র দেবগণের নিকট প্রতিশ্রুত হইলাম । 

অধুন। তোমাকে যাইয়! আব্রন্দণা (ভটপা) 

নামে সংসারে জন্মগ্রহণ পূর্বক বেদ-বিরোধী 

বৌদ্ধদিগকে বিচারে পরাজয় করিয়৷ জৈমুনি- 
প্রবর্তিত কর্মশান্ত্রের পুনরুদ্ধার করিতে 

হইবে । তোমার সাহায্যার্থ ব্রন্মাও মণ্ডন 

নামে অবতীর্ণ হইবেন এবং ইন্দ্র ন্ুধন্বা নামে 

রাজ] হইবেন ।” দেবসেনানী - হ্রদ 'মহা- 

দেবের - আদেশ শিরোধার্ধয. করিলেন। 

বলীর অভাবে আতুর হুইয়৷ দেবগণকে 
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অনেক 'স্থলেই এইরূপ ত্রহ্মী অথব। শিবের 

নিকটে যাইতে , দেখা যায়। কিন্তু মাঁধবা- 

চার্ধ্য শঙ্করকে কেবল শিবের অবতার বলিয়। 

ক্ষান্ত হইতেছেন না, কোথাও বা বিষ্ণুর 

অবতার, কোথাও ব! হ্িরণ্যগর্ভের অবতার 

বলিয়। উল্লেখ করিতেছেন, কোথাও বা 

শঙ্করকে ব্রহ্মা এবং শিব হইভেও শ্রেষ্ঠ বলিয়। 

উল্লেখ করিতেছেন * | কিন্তু শিবেরও 

অন্যতর নাম শঙ্কর। ন'মের সাদৃশ্যেও 

তিনি অজ্ঞলোকদিগের নিকট শিবের অংশ 

বলিয়াই পরিচিত হইয়াছেন। এবং 

ঘেনন পুষ্পের সংশ্রবে অনেক "হেয় কীটও 

দেবতার মন্তকে স্থান লাভ করে. সেইরূপ 

শঙ্করের অবতারত্বে তাৎথকালিক আরও অনে- 

কেই দেবাবতার বলিয়! পরিচিত হইয়াছেন। 

দেবরাজ স্তুন্বা নামে জন্মগ্রহণ 

করিয়া রাজধশ্শ পালন করিতে লাগিলেন । 

তাহার রাজধানী পৃথিবীতে অমরাবতীতুল্য 
শোভা ধারণ করিল । তাহার বিদ্যার প্রতি 

আদর দেখিয়া রাসভায় অসংখ্য বৌদ্ধ 
পণ্ডিতের সমাগম হইল । অথব। যেন তিনি 

কৌশলক্রমে সমস্ত বেদ-নিন্দুকদিগকে একত্র 
করিয়া স্কন্দের আগমন প্রতীক্ষা করিতে- 

ছিলেন। এই সময়ে দেবসেনানী সুত্রদ্ষণা 

নামে জন্মগ্রহণ করিলেন, তাহার অন্যতর 

নাম ভষ্টপাদ। তিনি জৈমিনীকৃত হৃত্রার্থ 

বিশদরূপে ব্যাথ্য। করিয়া বেদের তাৎপর্য 

প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং দিগ্থিজয়ে 

বহিগ্ত হইয়া পরিশেষে রাজা স্ুধম্বার রাজ- 

ধানীতে উপস্থিত হইলেন । রাজা তাহাকে 

 স্মরেণকিল মোহিতো। বিধিবিধৃভ জাতুৎপথো- 
তথাহুমপি মোহিনী-কুচকচাি বীক্ষাপরঃ। 

জগমহহমোহিনীমিতি ' বিষৃশ্য দোহজাগরীৎ 

বতীশ-বপুষ।-শিবং প্মরকৃতার্বি-বার্ভোজ ঝিতঃ || 
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যথোচিত সম্মানপূর্বক গ্রহণ করিলেন। 

ভ্টপাদ সভাষ্কীল আসীন হুইলে পর,নিকটস্থ 

বৃক্ষ শাখায় কোকিলের ধ্বনি শুনিতে 

পাইয়া বলিতে লাগিলেন ১-“হে রাজ- 

কোকিল, যদি হেয় কাক-তুল্য বেদনিন্দুক- 
দিগের.দঙ্গে তোমাকে দূষিত না করে, তবেই 
তুমি বাস্তব প্রশংসার পাত্র ।” বৌদ্ধ পঙ্ডি- 
তেরা এই কথা শুনিবামাত্র পাদাহত সর্পের 

ন্যায় ত্ুদ্ধ হইয়া! উঠিলেন। উভয়পক্ষের 

বিচার আরম্ভ হইল। ভ্পাদ স্বীয় তীক্ষু 

যুক্ষিকুঠারে বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত সকল ছিন্নবিচ্ছিন্ 
করিতে লাগিলেন । বৌদ্ধদিগের ক্রোধানি 
দ্বিগুণিত হইল । শবে রসাতল ভেদ করিতে 

লাগিল । অবশেষে তর্কে পরাজিত হইয়। 

বৌদ্ধেরা লজ্জায় অধোবদন হইল । এইরূপ 
তাহাদিগের দর্প চূর্ণ হইলে পর, ভটপাদ 

বেদের তাত্পর্ধয ব্যাখা! করিয়৷ রাজাকে 

শুন।ইতে লাগিলেন এবং ভাহার ভূয়সী 
প্রশংসা করিলেন । পরিশেষে রাজ! তাহার 

মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, “তর্কে জয়পরাজয় 

ঘ্বররা মতের সত্যতার প্রমাণ হয় নাঃ তাহাতে 

কেবল বিদ্যারই পরিচয় হয়, অতএব ফিনি 
গিরিশৃঙ্গ হইতে ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইয়। আহত 

না হইবেন, তাঁহারই মত সত্য ।”» এই কথ। 

শুনিবামাত্র সকলে পরম্পরের মুখাবলোকন 

করিতে লাগিলেন। কিন্ত ভষ্টপাদ বেদ 

"মরণ করিতে করিতে নিকটস্থ গিরিশৃঙ্গে 

আরোহণ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, 

যর্দিবেদ সতা হয়, তবে আমার কোনরূপ 

আঘাত লাগিবে ন1; বলিতে বলিতে তিনি 

শৃঙ্গ হইতে নিপতিত হইলেন । দ্বিজবরের 
পতনে তুলাপিগুবৎ শব হুইল, কিন্ত তাহার 

কোন আঘাত লাগিল না। এই অদ্ভুত 
ব্যাপার শ্রবণ করিয়! দিকদিগস্ত হইতে লোক' 
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সকন আলিয়। মিলিল । এতদ্র্শনে রাজার দিলেন্। বৌদ্বেরাও কলসী“মধ্যে ঝি আছে 

বেনে শ্রদ্ধা! জন্সিল, এবং,নিজর্থেবেদনিন্দুক- স্থির করিলেন । পরদিন প্রাতে সকলে সভা- 

দিগের সঙ্গদোষে দূষিত বলিয়া আস্মগ্লানি 
হইল। কিন্তু বৌদ্ধের প্রতিবাদ করিতে 
লাগিল যে এতদ্বারা মতের সত্যতার পরীক্ষা 

হয় না, যেহেতু মন্ত্র ও ওষধাদির দ্লারাও 

এইরূপ শরীর রক্ষা হইতে পারে। রাজা 

 প্রতাক্ষ প্রমাণেও তাহাদের অনাদর দেখিয়] 

ক্লোধভরে বলিতে লাশিলেন, “ আপনা- 

দ্িগকে একটী প্রশ্ন করিতেছি, ধাঁহারা 

উত্ুরদানে অক্ষম হইবেন, শিলাঘাতে তাহা- 

দের মন্তক চূর্ণ করিব।”* এই প্রতিজ্ঞ 

করস্ব। রাজ। একটী কলসী মধ্যে একটা সর্প 

পূরিয়া রাজসভায় আনয়ন পূর্বক ত্রাহ্গণ 

এ বৌদ্ধ স্ষলকে জিজ্ঞানা করিলেন,_ 
* বলুন দেখি ইহার মধ্যে কি আছে?” 

ভাহার। বহু অন্ুময় ছার রাজাকে প্রীসন্্ 

করিয়া, পরদিন প্রাতে বলিবেন, এই অঙ্গী- 

কার করিয়া সকলে চলিয়। গেলেন । ব্রাঙ্গ- 

ণেরা আকণ্ঠ জলে অবতরণ করিয়! হর" 

দেবের স্তব করিতে লাগিলেন । স্বর্ধাদে 

প্রকাশিত হইয়। তাহাদের যাহ বক্তর্য বলিয়! 

স্থলে আসীন হইলে পর, বৌদ্ধের৷ উত্তর করিল. 
যে, কলসীমধ্যে সর্প লুক্কার়িত আছে, এবং 

ব্রাহ্মণের! বলিল যে, তন্মধ্যে শ্বয়ং বিষুও শেষ- 
ফণায় শয়ান আছেন । ব্ত্রা্ষণদিগের উত্তর 

শুনিয়! রাঙ্জার মুখ ম্লান হইয়া পড়িল । 

কিন্ত এমন সময়ে আকাশবাদী হইল “হে 

মহারাজ, ত্রাঙ্গণের! সত্যই বলিয়াছে, তাহাতে 

সংশয় করিও না।” আকাশবানী শ্রবণ 

করিয়া রাজ! কলনীমধ্যে বিষুঃর মূর্তি দেখিতে 
পাইলেন । দৈখিবামাত্র তাহার সমস্ত সংশয় 

ছিন্ন হইল। সেই অবধি স্থধন্বা বৌদ্ধ ও 

জৈনদিগের্র ভয়ঙ্কর শক্র হইলেন। তিনি 

সেভ হইচ্ডে হিষালয় পর্য্যস্ত আনালবৃদ্ধ বেদ- 

নিন্দুকদিগের বধের আজ্ঞা প্রদ্নান করিলেন । 
ট্টপাদের প্ররোচনায় স্দুধন্ধা! বৌদ্ধ ও টজৈন- 

দ্রিগের সমূলে উচ্ছেদ সাধন করিলেন । 

তাহাদের বিনাশ হইলে পর, ভট্টপাদ বৈদিক 

ধন্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। এইরূপে 

কর্মকাণ্ডের উদ্ধার দ্বারা স্কন্দের তবতরণের 

প্রয়োজন সাধিত হইল । ক্রমশ? । 

ক্েপাভোলার চিন্তাতরঙগ ৷ 
মানবের স্বাধীনতা ৪ তাহার প্রাকৃতিক মূল । 

(দ্বিতীয় সংখ্যার ৫৯ পৃষ্ঠার পর ) 

ভুমি বলিতে পার--"কুন্নে 'আঁকার 

স্থথ কিছ ক্রন্দন তে! ছঃখেরই চির সহ- 
চর?” আমি বলি' আতণ তাপিতের পক্ষে 

যেয়ন ছারা, পিপানার্তের পক্ষে যেমন জল, 

শোকার্ড এবং ছুংখার্ডের পক্ষে তেমনই 

রোদন। জলরর্যণে মেথাচ্ছন্ন অন্ধকারা বৃ 
গগণ পরিষ্কৃত এবং আল্লোকিত হয় । অশ্রু- 

বর্ষণে জুগয়তার ক্ষয়, ছয়) মলিনতা ও. 
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অবসাদপ্দুরে যাঁ়, শাস্তি এবং তৎসহকৃত 

অননুমেয় আনন্দাবির্ভাবে প্রাণে একরূপ 

বিমল স্দুখের সঞ্চার হয়। তাই . মান্থষের 

কান্না পায়, মানুষ স্বেচ্ছাপূর্বক কাদে । 

অনেক সময়ে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করিলে 

যেরূপ যাতনা এবং কণ্ী্ভূতি হয়. অশ্রু 

প্রবাহের সন্নিরোধে তদপেক্ষাও ক্লেশানগভব 

হয়| থাকে । অতএব কান্নাতে সখ আছে। 

ত্রন্দনে স্শ না থাকিলে, কাম্নাতে সুখের 

গন্ধ না পাইলে, আুখদাস মানব? লেচ্ছা- 

পূর্বক কেন, বল প্রকাশ করিলেও কাদিত 

না। তাই বলিতেছিলাম+-ী আমোঁদ- 

প্রিয় রামুর পাশে শামু দাড়াইয়া কাটিতেছে, 

প্রাণগত সুখের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে । হুত- 

ভাগিনী, ছঃখিনী হরিদাশী প্রতিনিয়ত অশ্রু- 

জলে গণ্ড ও বক্ষ ভাসায়, সেই আন্তরিক 

চির পিপাসারই শাস্তিবিধান জন্য। 

আবার একজনের স্দুখ উন্মত্ততাতে, 

অপরের স্মুখের রত্ুভাগ্ডার গক্জীর চিন্তার 

অতল সিঙ্কুর তলে লুক্কায়িত। প্রেমিক 

নিমাই, যে কহিহুরের উদ্দেশে ঝটিকা- 

বিক্ষুব্ধ, উত্তাল, তরঙ্গাকুল প্রেমমহাসিস্কুর 

গতীর গর্ভে ঝম্প প্রদান করিলেন, দ্বিসহআ।- 

ধিক বৎসর পূর্বে্ব মহাযোগী বুদ্ধদেব কি ঠিক 

তাহারই জন্য নির্বাণ সমাধিরূপ অবাত- 

নিষ্ষম্প, অভল মহাহদের নিষ্কে ডুবিয়াছিলেন 

না? আলেকজাণ্ডার এবং নেপোলিয়ন, 

হানিবল এবং ওয়াঁসিংটনের উন্মত্ত প্রাণ যে 

যশোলন্ধ সুখের জনা ব্যাকুল হইয়াছিল; 

নিউটন এবং আর্ধ্যভট্টের গভীর চিস্তানিরত- 

চিতও তজ্জাতীয় সুখলালসায়ই ক্ষিপ্ত ছিল। 

কেবল সাধন! সম্পূর্ণ পৃথককৃ। এইরূপে বত 

আলোচনা.করিবে ততই দেখিতে পাইবে, 

স্থধধামে প্রবেশ জন্য মছুষ্য সফল সর্বদা! 
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বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিতেছে । যাহারা 

এইজন্য অধ্বষ্ষীল এক পথের পথিক, এমন 
দুইটী প্রাণও এ জগতে ছুল'ভ। অতএব 
এই সংক্ষিপ্ত বিবরণটী অবলম্বন করিয়া ক্ষণ- 
কাল টিস্তা করিলেই বুঝি“ত পারিবে”_ 
মানব সাধারণের পিদ্ধি এক হইলেও ব্যক্তিগত 

সাধনা বিভিন্ন । এই বিভিন্নতার দিকে 

মনোফোগ রাখিয়া যি মানবজাতির সাধা- 
রণ চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তবে দেখিতে 
পাইবে, যেন মনুষ্যত্ব রূপ একগাছি স্ৃত্রে 

ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিরূপফুল সকল গ্রথিত হইয়া, 

মানবজাতি নামে একটী অপূর্ব মাল 
সংরচিত হইয়াছে । যেন মানবত্বরূপ এক- 

খানি অপূর্ব সায় থালাতে ব্যক্তি- 
রূপ বিবিধ বর্ণের ফুল সকল সজ্জিত 
রহিয়াছে । সেই পুষ্পপূর্ণ থালার নাম 

মানব জাতি। যেন নরত্বরূপ ন্থবিশাল 

গগণবক্ষে ব্যক্তিরূপ বিবিধ দ্বৃশ্যের নক্ষত্র 

সকল উদিত হইয়াছে । সেই নক্ষত্রভৃষিত 

সুন্দর গগণের নাম মনুষ্য জাতি । যেন 

একটা সুন্দর জ্যোৎস্না উদ্ভাসিত সিচ্ধু 
বক্ষে সুবর্ণ রঞ্জিত, হীরা-কুচি খচিত, বিক্ষিপ্ত 

পু্প রাশির ন্যায় নানা ভাবের, নানা! 

দৃশ্যের লহরী সমূহ ক্রীড়া করিতেছে। নেই 
এক একটী বিভিপ ক্ষুদ্র ক্ষুত্র তরঙ্গের নাম এক 

এক জন ব্যক্তি, আর প্র সাগর বক্ষের নাম 

মনুষ্যত্ব, সমুদয় একত্রে মানবজাতি । অর্থাৎ 

সমশ্র মনুষ্যজাতির উপর দৃষ্টিপাত করিলে 

আমাদের চক্ষুতে সাম্য এবং বৈষমা এই 

উভয় বিধ ছবিই যুগপৎ নিপতিত হয়। 

মানবের মানবত্ব যখন ভাবি, তখন দেখি, 

সর্বত্র সাম্য? আবার মানবের ব্যক্তিত্ব যখন 
চিন্তা করি তখন দেখি,-সর্কঞ্জ বৈরম্য। 

এই সাম্য এবং বৈষম্য, উভয়ই মানব জাতির 
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ভিন্ত এবং প্রাণ। ইহা হইতেই মন্থষ্া- 

সমাজের শ্রী, গৌরব এবং উন্নতি । পূর্বেই 
তোমাদিগকে বলিয়াছি, স্বাতসত্র্ে, বিশেষত 

ব। বৈষম্যে বিশ্ব সৌন্দর্য্যের বিকাশ, বিশ্ব- 
শ্রষ্টার মাহাত্ম্য, গৌরব এবং জ্ঞানের অদ্ভুত 
পরিচয় । সুতরাং মানব জাতির যাহা কিছু 
গাভীধধ্য, যাহা! কিছু দেবত্ব, যাহা কিছু 
শোভা সৌন্দর্য, যাহা কিছু হৃদয় বিলোড়ন- 
কারী বিশ্ময়পূর্ণ ভাব, তাহা এই ব্যক্তিগত 

পার্থক্য, বৈষম্য বা বিশেষত্ব হইতেই সমুদভূত। 

মহাচিস্তশীল। ফরাশী দার্শনিক মহামন। 

কোম্ত) যে বিশব্য।পী মানবত্বের মহাদৃশ্য 

দেখিয়া, বিন্ময়াভিভূত চিত্তে ভাবিয়াছিলেন 

ইহাই মানবের পৃজ্য, ইহ|ই মনুষ্যের ধেয়, 

ইহাই জ্ঞ্েয়ে। সেই দৃশ্য কোথা হইতে 

আসিল? অর্থাৎ বখন মানব সাধারণের 

একত্রীভূত সমগ্র শক্তির বিষয় আমরা 

চিন্তা করি, তখন দেখিতে পাই,_-সেই শক্তির 
অদ্ভুত ক্ষমতা । যখন মানব জাতির সমগ্র 

উন্নতির বিষয় ভাবি, তখন দেখি, দানব 

শক্তিই মহাশক্তি। মানব আকাশের 

বক্ষ, সমুদ্রের গর্ভ তন্ন তন্ন করিয়। নানা 

তত্ব আবিকার করিয়াছে; বনের পশুকে 

ধরিয়। মন্্মুগ্ধ প্রায় বশ করিয়! রাখিয়াছে । যে 

জলঃ আগুন, ও আকাশের বিছ্যতের 

অসীম বলের ও পরাক্রমের কথ! ভাবিলে 

ভীতি সঞ্চার হয় ;--যে সমুদ্র তরঙ্গের শক্তি 

ভাবিয়া অবাকৃ হই, ষে দাবানলের পরাক্রম 

চিন্ত। করিয়। কীপিতে থাকি, যে বজের মৃষ্তি 
স্মরণ পথে পতিত হইলেই জীবন মৃতের মভ 
নীরব ও নিস্তব্ধ হই,-_-সেই জল; আগুন ও 

বিছ্বাৎকে মনুষা আপনার বেতনভোগী 

দাসের ন্যার খাটাইয়া লইতেছে। এমন 

ফি, মানব এই বিশাল বিশ্বের রচয়িতার, 

নর্যভারত | (১ম খণ্ড, ওয় সংখ্যা 

প্রতি ইচ্ছাতরঙ্গের তত্বাবধারণে পর্যন্ত 

আপনার হস্ত বিস্তার করিতে সমুদ্যাত। 
এই সমগ্র মানব শক্তির সঙ্গে যখন 

ব্যক্তিগত শক্তির তুলন। করি, তখন 

তাহাকে অতি ক্ষুন্্ানুক্ষুদ্র বলিয়। বোধ 

হইতে থাকে । কিন্ত সেই মহাশক্তি এই 

ক্ষুদ্র শক্তি সমূহেরই সমঠি মাত্র। তাহার 
যত কিছু মাহাস্ম্য, যত কিছু ক্ষমতা, যত কিছু 

সৌন্দর্ধ্য, ইহ। হইতেই সমুস্ভত। এই ব্যক্তি 
গত শক্তির সৌনর্ধ্য, পার্থক্যে। অতএব 

কোমতের চক্ষু সমগ্র মানবশক্তির ফে 

মোহিনী ফি দেখির! ভ্রমে পতিত হইয়.- 
ছিল, তাহার মূল--ব্যক্তিথত পার্থক্যে, বৈষম্য 

বা বিশেষদ্ধে। এইরূপে যাহার চক্ষুতে বখন 

মানবের যে সৌনর্ধ্য প্রতিভাত হুইয়ছে, 
তৎ্সমুদয়েরই মূল ভিত্তি এই বিশেষত্বে। 
মানবের এই অদ্ভুত ব্যক্তিগত পার্থক্যের 
কথা যখনই স্মরণ পথে উদিত হয়। তখনই 

দিবা চক্ষুতে দেখিতে পাই-_“এজগতে আমি 

আসিয়াছি 'একা, যাইব একাকী,--আমার 

জন্য আমিই । কারণ আমার সিদ্ধি সকলের 

সঙ্গে এক হইলেও, সাধনা পৃথকৃ। আমার 

সাধনা! আমার জ্ঞান, বুদ্ধি, ও রুচির 
অনুমোদিত । এজগতে দেখিতে পাই, 
হরি গোপালকে নিন্দা করে এই বলিয়।,__- 

“গোপাল আমার মত দশজনের সঙ্গে 

মিশে না, আমার মত সভ। প্রভৃতিতে ষোগ 

দিয়) সাধারণের সঙ্গে একত্র হুইয়। জগ-. 

তের হিতে হস্তার্পণ করে না, ধর্শা সাধনের : 

সময় সক্কীর্তনে মত্ত হইয়া দশায় পতিত, 
হয় না, দশক্গন, দশহ্বদয় একত্র হইলে যে 

স্বাভাবিক ভাবের উচ্ছাস হয়, সেই উন্মত্ত 
তরঙ্গে গাঢালিয়া-মুহর্তের জন্যেও তব 

যাতন] হইতে মুক্তি পাইতে ইচ্ছা করে ন1।.. 
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অতএব গোপাল, মূর্খ, পাগল, অকর্মণ্য 

এবং ধর্মহীন পাষণ্ড ।* 

আবার গোপাল হুরিকে বলে--“'ভুমি 

আমার মত নির্জনে বসিয়! চিন্তা কর না, 

নির্জন সাধনার গর্ভে ডুবিয়! মহামুল্য রত্বের 

অনুসন্ধান কর না, আপনার বিবেকান্ু- 

সারে ধীরভাবে নীরবে বীরের ন্যায় কর্তব্য 

সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পার না। হৃদয়ের 

নিভৃত স্থানে প্রেমময়ের উজ্জ্বল অমৃতময় 

আবির্ভাবে অতুল আনন্দ উপভোগ করিয়া, 

ধর্মের মহোচ্চ' ভাব, ঈশ্বরের জীবস্ত সত্তার 

মন্ম বুঝিতে চেষ্টা কর না। অতএব তুমি 
অপদার্থ, আড়ম্বরপ্রিয়, কপটাচারী।” 

এই বিসদৃশ ভাবের কারণানুসন্ধানে 

প্রবৃত্ত হইলে দেখিবে, গোপাল এবং হরি 

উভয়েই মানবপ্রক্কৃতির গভীর মর্ম বুঝিতে 
সমর্থ হয় নাই; মানবের ব্যক্তিগত পার্থকা, 

বৈষম্য বা বিশেষত্বের গৌরব অবধারণ করিতে 
পারে নাই। তাহার! উভয়েই জানে না-- 
এক সিদ্ধির জন্য মনুষ্যের সাধনার ভিন্নতা! 

অবশ্যস্তাবী। এই পার্থক্য স্থান বিশেষে, 

বিষয় বিশেষে নুযনাধিক হইতে পারে, কিন্ত 

এক কখনই হইবে না। পক্ষাত্তরে,অত্যন্ত 

বিভিন্নতাতেও ভয়ের বিষয় নাই। বরং 

এইরূপ বৈষম্যেই মানবের মহত্ব, মানব- 
জাতির এত উন্নতি ও গৌরব। মনুষ্য 
মুর্খতা অনেক সময়ে আপনার পদাক্কানু- 

সারে সমস্ত মানবকে পরিচালন করিতে 

প্রলুন্ধষ করে। ্ পক্ষান্তরে অনেক মান্ষ 

দীপমক্ষিকার ন্যায়. আপন হইতেই এইরূপ 

সঙ্কীর্ণতার আগুনে ইচ্ছাপূর্বক অঙ্গ ঢালিয়। 
দেয়। এই শেষোক্ত ঘটনার মূল প্রবর্তক, 
অপরিণামদর্শী যশোলিক্ষা . বা বিনায়াষে 

উচ্চ দিষ্ষিলাতের প্রলোতন। গর বা 

নব্যভারত। 
৬ 
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সক্রেটিস সত্যের জন্য প্রাণত্যাগ করিলেন, 

সমস্ত পৃথিবী তাহাদিগকে পুজা করিতে 
লাগিল। আমার এইরূপ পুজা পাইতে 

ইচ্ছা, আমিও বলপূর্বক, অনাবশ্যকমতে 

সেইরূপ প্রাণত্যাগ করিতে প্রবৃন্ত হইতে 

পারি, কিন্ত অগাধ জ্ঞনসিন্ধু বিশ্ববিধাতার 

নিয়নচক্র এমনই ন্থন্দর ও ন্যায়রক্ষক যে, 

তাহাতে পুজার পরিবর্তে আমি জগতের 
ঘ্বণা ভিন্ন আর কিছুই পাইব না। তথাপি 

কুটিল বুদ্ধি নির্ব্বোধেরা সর্বদাই এইরূপ পথ 
অবলম্বন করিয়৷ থাকে । দ্বিতীয়তঃ আধ্যাস্মিক 

জগৎ সম্বন্ধে আমি ঠিক সক্রেটিস বা শ্বীষ্ট 
হইব, এইজন্য তাহাদের প্রতি পদচিন্ে 

পাদক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এই সিদ্ধা- 

স্তও সম্পূর্ণ ত্রান্তিপূর্ণ। বস্ততঃ বিধা- 

তারই ইচ্ছা,২আমি “আমি” হইব? তুমি 

“তুমি”হইবে। সক্রেটিম্ অনস্তকাল সক্রেটিদ্ 
থাকিবেন, খ্বীই অনস্তকাল খ্রীষ্ট থাঁকিবেন্। 
ঈশ্বরের এই অপরিবর্তনীয় নিয়মের গৃঢ 

অর্থ যেখানে যে পরিম|ণে অপরিজ্ঞাত, সেই 

স্থানে সেই পরিমাণে মানবশক্তির অপ- 

ব্যবহার । 

এখন প্রিয়দর্শন বুদ্ধিমান পাঁঠিক ! তুমি 
একবার--এঁতিহাসিক তত্বনাগরে ডুব দেও । 

দেখিবে”-পপ্রাগীন মিসর ও ভারতের 

উক্ভ্রল গৌরবরবি আজ কেন অন্ত- 
মিত ?-বুদ্ধিবে, গ্রীসে আর সে ভুবন 
প্রকাশক জ্যোতিরাশি নাই কেন? বুঝবে 
_প্রাচীন রোমের সেই ধরাশাসনী, প্রভু- 
শক্তি কোথায়? বুনিতে-_মুসলমানের সেই 
গভীর বজনির্ধোষকারী কণ্ঠ আজ নীরব 

কেন? আরও বুঝিবে ফান্দের সেই নর 
রুধির-ধারা গ্রবাহিনী রাক্ষদী, ঘটনার মুল 
কি? আর আজ সমস্ত ধরা কেনই ৰ! 

রি 
১ ০৯০) বি 

রর 
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এক শাসনী শক্তির শেষ দিন আগত প্রায় 

দেখিয়। নীরব এবং গম্ভীর!” ভারত 

সম্তান। আজ এই গভ্ভী? চিন্তার মূলে 

প্রবেশ করিয়া বুঝিয়! ল্, ভারত-উদ্ধারের, 

পর্ভিত জাতির পুনরুথানের মূলমন্ত্র কি? 

যত দিন জগতে এক ব্যক্তি সহস্র বান্তির 

এইরূপ শ্বাভাবিক পার্কোর পথে আপ- 

নাকে প্রবল বাধারূপে উপস্থিত করিবে, 

যত দিন একবাক্তি কোটি কোটি বাক্তিকে 

আপনার পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে বাঁধা 

করিবে, অথবা যতদিন কোটি কোটি 

বাক্রি অন্ধের ন্যায় এক বাক্তিন পশ্চ'ৎ 

পশ্চাৎ ধাঁরত হইবে, তত দিন আন্ধকলহ 

নবাভারত € ১ম থণ্ড। ৩য় সংখ্াযা। 

ও গৃহ বিবাদরূপ নির্ধম অগ্রিশিখাই বল, 

আর দেশব্যাপী সমরানলই বল? কিছুরই 

নিবৃত্তি হইবে না। ততদিন প্রকৃত বিশ্ব- 

ব্যাপী শান্তির আভাস সংসারে কণনই 
প্রতিফলিত হইবে না। তুমি যদি আম'কে 

সম্পূর্ণরূপে অথবা অংশত “তুমি” কশিতে 

চাও), অথবা আমি শ্বেচ্ছাপূর্ববক “তুমি” 

হইতে চাই, গর আকাশের চন্দ্র হুর্যা খপিয়। 

পড়িবে, গঙ্গার প্রবল আত নিরুদ্ধ হইবে, 

তথাপি এই চেষ্ট। নফল হইবে না। হইবে 

কি? হইবে_তৌমংতে আ'মাভে সংঘর্ষণ। 

আজ হটউফ, কাল হউক সেই মংঘর্ষণে 

গ্রবল আগুন জ্বলিবে। ক্রমশঃ 

যোগ। 

যোগ আধ্য-হৃদয়-সমুদ্রের অমূল্য রত্ন । 

এতদিন এই রত্ব অরণ্যে বা গ্রস্থবিশেষে 

আবদ্ধ ছিল, কিন্ত বর্তমান শতাব্দীর, ধর্ম 

বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতবর্গ ও ধর্শব-পিপ।ন্থগণ,সেই 

রত্্কে গৃহীর দ্বারে দ্বারে প্রচার করিতে উপ- 

স্থিত হইয়া, ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত 

করিতেছেন । আর্ধ্গণ যোগের নম শ্রবণ 

করিলেই আনন্দিত ও উল্লসিত হইয়! যোগের 

প্রতি যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ 

করেন। একদিকে দে'খতে গেলে বলিতে 

হইবে যে, আর্ধা-যোগের প্রতি আর্ধ্যসম্ভান- 

_ দিগের এত আদর ও যত্ব শুভ ও মঙ্গলপ্রদ; 

যদি এই যত ও আদরের ভাব স্থায়ী হয়, তবে 

ভারতীয় হৃদয়ের আধ্যাত্মিক উন্নতি অবশ্য- 

স্তাবী। অপরদিকে দেখিতে হইলে আমরা 

নৈরাশ হইয়া পড়ি। কারণ আমাদের যোগ 

শান্প নান! শুখায় বিভক্ত । কতকগুলি 

বিষয় নিতান্ত হিতকর ও আধ্যাম্মিক উন্ন- 

তির সোপাঁনম্বরূপ, আর কতকগুলি প্রকৃত 

নীতি ও ধন্মবিরোধী । শঙ্করাঢার্ধ্য যখন 

মগ্ডনমিশ্রের স্ত্রী সরসবাণীর সহিত বিত- 

গুতে প্রবৃত্ত হন, তখন সরসবাণী সাংসারিক 

বিলাসতত্ববিষয়ে প্রশ্ন করেন৷ শঙ্কর কুমার- 

সন্ন্যানী, বিলান বাসনার বিন্দুমাত্রও' অৰ- 

গত নহেন, স্থুতরাং সরসবাকীর জিজ্ঞাসিত 

প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়! 

বলিলেন,_“মাত১, আমাকে কিছুদিনের 

অবকাশ দ্বিন। আনি বিলাসকলাপ 

শিক্ষা। করিয়া আমি ।”” এই বলিয়। শঙ্কর 

সশিষ্যে মগ্ডুনের বাসভবন হইতে বহির্গত 

হইয়া অন্যত্র ভ্রমণ করিতে যান। পথি- 

মধ্যে কোন এক রাজার মৃতশব পরিদর্শন 
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করিয়। ফোগবলে সেই মৃতশবের মধ্যে শঙ্কর 

প্রবেশ করেন এবং রাজকীয় বিলাস বাস- 

নায় বছদিম যাপন করিয়। পুনরায় স্বদেশে 

প্রত্যাবর্তন করেন। এখন দেখা! যাউক, 

যোরীবর শঙ্ক-াচার্যের এ কার্ধ্যটী নীতের 

অনুমে!দিত কি না। আর্ধ্যগণ পরঙ্নীকে 

ধাতব সম্মান করিয়া থাকেন। এখন 

দিজ্ঞাস্য এই, যোগীবর শস্করাচার্ধ্য পরস্ত্রী সহ- 

বাস দোষে দূষিত কি ন1? শঙ্করাচাধ্য নিছ্েই 

সন্নাসধন্নকে পবিত্র ও পরিত্রাণের 

প্রধান সোপান বলিয়া! প্রচার করিয়। গিয়া- 

ছেন। এখন দেখিতেছি, সেই শঙ্করাচার্ধ্য 

আবার ঘোগীদিগের বিরোধী হইয়। ছুর্বী- 
তির অনুসরণ করিতেছেন । রাজপত্বী 

মৃত-শ্বামীকে জীবিত বোধ করিয়া তাহাকে 

্বামীবৎ আচরণ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি 

শয়ং কোন দুর্নাতির পক্ষ আশ্রয় করেন 

নাই। কিন্তু শঙ্কর কপটতা আচরণ করিয়া, 

ইন্জের নায় রাজমহিষীর সতীত্ব অপহরণ 

করিয়া, নীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন । 

এখন আমরা এই শ্রেণীর যোগকেই শাঁতি- 

বিরোধী বলিয়। হ্গীকার করি । আবার 

বর্তমান সময়ে অনেকেই শঙ্করাচ্ধা প্রচা- 

রিত যোগকেই আর্ধযোগ বলিম্না প্রচার 

করিতে ক্লতসঙ্কল্প । স্ুতরাং আর্ধ্যান্থকারী 

যোগানুরক্তের! যে হঠাৎ ত্রমে নিপতিত হই- 

বেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? কোনটা 

আর্ধ্য কোনটী অনার্য যোগ, তাহা 

নিপ্ধারণ করা উচিত বলিয়াই এই প্রস্তাবের 

অবতারণ1 হইল । 

, এখন আমার প্রথম আলোচ্য বিষয় এই 

যে, যোগ ম্বাভাবিক না অস্বাভাবিক । 

আমরা দেখিতে পাই যে, লোক স্বাভাবিক 
উপায় দ্বারা সভাব পদার্থে উপনীত -হয়, 

১৮ 
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অন্দাতাবিক উপায় দ্বার অভাব পদার্থে 
উপস্থিত হইয়া থাকে? কোন লোক 

অসতচিত্ত। করিয়া সৎ্পথে উপস্থিত 

হইতে পারে না”-তাহার অসহচিভ 

তাহাকে অসৎ্পথে লইয়! যাইবেই যাইবে, 
এবং ঈশ্বর ও সত্য হইতে অ্ট করিকে। 

এখামে দেখ! যাঁয় অসগচচিস্তা অভাব পদার্থ, 
তরাং সে অসৎ বিষয়ে উপস্থিত হইবে ন) 

কোথায় যাইবে? যোগ আধ্যাত্মিক ॥ 

যোগ সম্বন্ধে যে যে উপায় অবলখখন কর! 

কর্তব্য, সে সে উপায় আধ্যাত্মিক হুওর় 

কর্তবা। স্থতরাং অনাধ্যাক্মিক ও অস্বাভা- 

বিক উপায় আর্ধ্য-যোগীর অন্থ্সরণী'় নয় । 

ঈশ্বর নিরাকার । ইহা! কি চিস্তার বিষয়, 

ন। মীমাংসার বিষয়? আমর! বলি, ঈশ্বর 

নিরাকার, এইটা জ্ঞানের মীমাংসা মাত্র । 

তুমি, ঈশ্বর নিরাকার, এই বিষয় চিত্তা 

করিতে পার কি নাঁ। ঈশ্বর নিরাকার যদি 

অনবরত এই বিষয় চিত্ত করিতে প্রবৃত্ত হও, 

তাহা হইলে তোমার মনের আশ্রয় স্থান 

কোথায়? মন, কোন বস্ত বা বিষয় ভিন্ন 

ভ্রমণ করিতে অক্ষম। মনকে €কোনি বস্ 

বা বিষয় ছাড়িয়। দাও, সে অনস্তকাঁল সেই 

বন্ত বা বিষয়ে ভ্রমণ করিতে সক্ষম হইবে। 

শৃন্য বা নিরাকার অবস্ত। ন্মৃতরাং শৃত্ভ 

ও নিরাকারত্ব মনেরও বিষয় নহে। যাহ। 

মনের বিষয় নহে, অথচ অবস্ত, তাহ লইয়। 

ফোগী কি কগিবেন? 

যোগের মুখ্য উদ্দেশা ঈশ্বর প্রাপ্তি 

ঈশ্বর সভাব । যোগ সম্বন্ধে যে, যে উপায় 

অবলম্বন করিতে হইবে, প্রত্যেক উপায়ই 

সাভাবিক হওয়! কর্তব্য কি জড় রাজ্য, 

কি আধ্যান্থিক রাজ্য, কি মনোরাজয, ইহার, 

গ্রত্তেকটীই এক একটী যোগাকর্ষণে 
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নিয়মিত হইতেছে! আবার সেই যোগা- 
কর্ষণ স্বাভাবিক ও সহজ। আলোক ও 

চক্ষের যোগে দর্শনকার্ধা সমাধা হইয়] 

থাকে । মানব-হাদয় মানব-হদয়কে দর্শন 

করিয়! বিশুদ্ধ প্রীতির পথে অগ্রসর" হয় । 

আম্মার হ্বাভাবিক গতি পরমাম্মার দিকে । 

চক্ষের দর্শন যেমন শ্গাভানিক, মানবাক্মার 

সহিত মানবাস্বার যেগ যেমন প্বাভাবিক, 

আত্মার সহিত পরমাম্ার যোগও তেমনি 

স্বাভাবিক । 

প্রায় প্রত্যেক বস্ত বা বিষয়ের মধ্যে 

অপসারিণী ও আকর্ণী শক্তির বিদা- 

মানতা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই 

আকর্ষণী শক্তির নামই যোগশক্তি। যেমন 

আলোক বস্তকে আকর্ষণ করিয়া চক্ষের 

নিকট উপস্থিত করে, আমার হ্বদয় অপর 
জাদয়কে আকর্ষণ করিয়। হাদয়ের হদযবস্ত 

করিয়া তোলে' তেমনিই আম্মা পরমাস্ব1 কর্তৃক 
আকৃষ্ট হইয়া! চরমগতি প্রাপ্ত হইয়। থাকে । 

ইহার ' প্রতোকগির মধ্যেই যৌগক বা 
আকর্ষণী শক্তি আছে। এই বৌগিক ঈশক্তি 
বা আকর্ষণী শক্তি ম্বাভাবিক ও সহজ । 

যাহার! জড়বিজ্ঞানবিৎ্ঃ তাহারা জড়শক্তি- 

নির্ণয়ে পটু | যাহারা মনস্তত্ববিৎ তাহারা মান- 

বীর গভি নির্ণয়ে সুদক্ষ । আর যাহারা আত্ম- 

তবত্বিৎ, তীহার। যৌগদশনে অভিজ্ঞ । ইহার 

প্রতোক শ্রেণীর দর্শনিকেরাই স্বকীয় দর্শনকে 

স্বাভাবিক বলিয়া কীর্তন করিয়। ধাকেন। 

তবে যে কেন আমরা ষোগদর্শণকে স্বাভ!- 
বিক বলিব না, তাহার কোন যুক্তি দেখি না। 

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, যৌগিক বিশ্বাস 

কি? যোগ বলিছে 'গেলে এইরূপ প্রত্যয় 

হইবে যে, ব্যক্তিদ্বয় ব৷ বস্তদ্ধরের মিলন। 

এই সম্বন্ধে মহর্ষি ধাজ্জবন্থ্যও বলেন যে, 

নব্যভারত |- (১ম খণ্ড, য় সংখা! । 

"নংযোগে! যোগ ইতুযুক্ত জীবাস্্পরমাত্মনঃ” 
জীবাস্মী ও পরমাত্মার সংযোগের নামই 
যোগ। যদি উভয় বাক্তির মিলনকেই 

ফোগ বলা যায়, তাহা-হইলে যোগ শবের 

বাস্বিকতা থাকে । আরযাহাকে আমরা 

আর্ধা-বোগ বলি, তাহারও মুখা .উদ্দেশা 

জীবাত্ব] ও পরমাতআ্মার মিলন । স্মুতরাং 

জীবাস্ম! ও পরমাত্মাকে পৃথক্ বস্তত্ব রূপে 

বিশ্বান না করিলে যোগী হওয়া যায় ন!। 
যোগের প্রথম মন্ত্র এই যে, আমি আছি, 
এবং ঈশ্বর আছেন । এই আমি শরীর নহে, 

কিন্ত আম্মা; আর এই ঈশ্বর অজ্রেয- 

কারণ ব! অন্ধ শক্তি নহেন) কিন্তু এক 

অনন্ত পুরুষ ও মহান আম্ব।। এখন কথ! 

এই যে, অজ্ঞ[ত-কারণবাদীর| ষে'গী হইতে 

পারেন কিনা । যোগ একনিষ্ঠ ॥ প্রথ- 

মতঃ আমরা কোন একটী বস্তর প্রকৃতি 

নির্ণর কপি, অথবা সেই বস্তর সেই সেই 

প্রকৃতিতে বিশ্বান করি। বিশ্বাস বা গবে- 

যণার দ্বারা সেই বস্ত বা বাক্তির একত্রে 

ও ব্যক্তিত্বে বিশ্বাস না করিলে বিষয় বা 

বাক্তি সম্বন্ধে কোন প্রকার মীমাংসা হইতে 

পারে না। অমীমাংসিত বিষয়ের অস্তিত্ব 

আর আকাশ কুম্থমের অস্থি একই বস্ত। 

আকাশ কুম্থম+ এই কথা অনেকের মুখে 

শ্রবণ কর। যায় ; কিন্ধ যখন জিজ্ঞাস। কি 

আকাশ কুম্থম পদার্থ টা কি, তাহার বর্ণ 
বা আকুতি কি, এই পুষ্প কোথায় পাওয়া 

যায়? ইহার উত্তরে সকলেই বলিবেন, 

তাহা আমরা জানি না। এইরাপ অজ্ঞত- 

কারণবাদী যোগীপ্দগকে যদি জিজ্ঞাসা কর 
যে, অজ্ঞাত কারণটা কি? “তাহার উত্তরে 
তাহারা বলিবেন, তাহা আমরা জানি না” 
তবে বল ত অজ্ঞাত কারণবাদি, “জানি 
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না,” এঁই শব্ষের পশ্চাত অনুসরণ করিয়া 
কোথায় উপস্থিত হইবে? কোন্ পদার্থের 
সহিত ভোমার আত্মীর যোগ হইবে? "জানি 

না” যেমন কোন পদার্থ নহে, অজ্ঞাত 

কারণবাদীন্দিগের মোগও তক্দরপ যোগ নহে। 

আমি যদি শ্বীকার করি যে, অজ্ঞাত 
কারণের মহিত আস্মমর নাশ হইতে .পারে 

না, কিন্তু তাহা বলিয়াই একমাত্র 

অনস্ত সর্বজ্ঞ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে হইবে, 

তাহা শ্বীকার করিব কেন? মানবাম্মা 

ব। দেব প্রতিমার সহিত কি আম্মার যোগ 

হইতে পারে না? আম্মা ব। দেবপ্রতিম। 

লক্ষ্য করিয়া কি যোগী যোগ সাধনে প্রবৃত 

হইতে পারেন ন। ? 

আমাদের মন যখন সাকার পদার্থে 

আবদ্ধ থাকে, তখন আমরা মনকে ক্ষুদ্র 

পরমাণু হইতে বৃহ হিমালয়ে আরোহণ 

করাইতে পারি। ক্ষুত্র জলকণ। হইতে 

বৃহৎ সমুদ্রে সম্তরণ করাইতে পারি, কিন্ত 

যখন আমাদের মন চেতন পদার্থের প্রতি 

ধাবিত হয়, তখন আমরা মনকে সক্কীর্ণ 

বা সীনাবদ্ধ পদার্থে বন্ধ রাখিতে পারি ন1। 

আত্মা কি? আম্মার বিষয় যখন আমরা 

নবাভারত। 
চি 

৮৩৯ 

চিন্তা করি, তখন আম্মাকে আমরা একটী 
ক্ষুদ্ধ পদার্থ বলিয়া মনে করিতে পারি 

না,তখন আম্মাকে চেতন পদার্থ, জ্ঞান 

ও শক্তির আধার বলিয়া মনে করি। 

মানবীয় চেতন শক্তি যর্দিও অপেক্ষাকৃত 

ক্ষন, মানবীয় শক্তি বদিও অপেক্ষাকৃত 

লঘু. মানবীয়. জ্ঞান যদিও অপেক্ষাকৃত 

অসার, তথাপি চিন্তার নময়, সেই শক্তি, 

সেই জ্ঞান--ও সেই সত্তাকে আমরা মঙ্কীর্ণ 

প্রাচীর দ্বারায় আবেষ্টন করিয়া তাহার 

মধ্যেই বিচরণ করিতে পারি না' মান- 

বাস্মার অস্তিত্ব বা জ্ঞান চিন্তা করিতে 

গেলে আমার মন একেবারে অনস্ত অস্তিত্বে 

ও অনন্ত জ্ঞানে যাইয়। উপস্থিত হয় | 

নিরাকার অস্তিত্ব ও নিরাকার জ্ঞানকে 

খণ্ড বা অংশ করিয়া চিত্ত করা যাইতে 

পারেনা । এই সশ্বন্বে এই মাত্র মীমাংস। 

হইতে পারে যে, অনন্ত সত্তার অল্পতাই 
মানবীয় সত্তা । অনস্ত জ্ঞানের অল্পতাই 

মানবীয় জ্ঞান । এই মত।ও জ্ঞানের অল্পতা! 

ধ্যানগমা নহে, কিন্ত জ্ঞানগমা । স্মুতরাং 

যোগপরায়ণ মানবাম্মাকে লক্ষ্য কবিয়। বোগ 

সাধনে প্রবৃত্ত হইতে গারেন না। (ক্রমশঃ) 

বিবধ প্রসঙ্গ ও সমালোচন। 

রেণ্টবিল, জমিদার ও গ্রজ1।--াহার! 
চক্ষে পল্লিগ্াম পরিদর্শন করিয়াছেন, 
ভাহারা! সকলেই মুক্তকণ্ঠে শ্বীকার করিয়া 
থাকেন--বর্তনান সময়ে প্রজাদিগের অবস্থ। 

নিতান্ত শোচনীয় ।: বেহারের জমিদারগণ 
বা! কলিকাতার বিলাসম্থখে পরিশোধিত 

ও পরিপালিত ব্যক্তিগণ . যাহাই বলুন, 

বাস্তবিক বর্ধমান সময়ে প্রজাদিগের হুর- 

বন্থ।! দেখিলে প্রাণ ফাটিয়। যায়। উদরে 

তেমন অন্ন নাই, শরীরে বস্ত্র নাই, অর্দী- 

হারে_-অনাবুত অবস্থায় শীত কালের শীত, 
গ্রীক্মকালের গ্রীক্ব, বর্যাকালের জল ইহাদের 

শরীরের উপর দিয়া চলিয়! যায়--সমস্ত 

দিন. কৃষক -মাঠে- পড়িয়া থাকে ।--কিসের 
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জনা? আর ধীহারা যাহই বলুন না 

কেন, আমর! বলিব-দমাজ রক্ষার জন্য, 

জমিদারের উদরপূর্তির জন্য। সেই সমাজ, 

'সই জমিদার আজ পর্য্যন্ত তাহ/দের ভুঃগ 

বঝিল লা--তীহাদের ক দেখিল ন1; ইহা 
কি ন্্ন পরিতাপের বিষয়? দেশে শিক্ষা 

বিন্যার হইয়াছে--লোৌকের মন উন্নত হই- 

য়াছে, ভান কথা, কিন্তু দেশের শক্তি যাহারা, 

'াঙ্াদিগের কি হইয়াছে? উন্নতির কথা 
দরে থাকুক, তাহাদের উদরের কি বিধি 

ব:বস্থা,_কি উপায় হইয়াছে? যে দেশের 
উপরকার-শেবী উন্নত হইয়। নিয়শেণীর অব- 

কতদিগকে তুলিতে চেষ্টা করিল ন') সে দেশের 

উিনতিতে ধিক,_যে দেশের লোকেরা জ্ঞান 

ললংভ রুর্রিয়! অশিক্ষিতদিগকে তাহা বিতরণ 

করিল না) দে দেশের ক্ানেপার্জনে প্লিক। 

হতভাগ্য বক্গদেশে বর্তমান সম্গয়ে এইবার 

পেরীক্ষ! হইতেছে--উন্নত অবস্থার, শিক্ষা € 

কান লাভের । যতদূর পরীক্ষা হইরাছে__ 

হাতে বুবিলাঁঘ, রঙ্গদেশের সকলি বৃথ! 

হইযাছে। এঁষে শ্লিক্ষিত ব| অর্দশিক্ষিত 
জমেদ[রজ্েণী ?) মিলিয়া আজ দরিদ্র, মূর্খ 

পুজাদিপ্ের পরিণাম আরো অন্ধকারে ভুবাঁ 

ইত চেষ্। করিতেছেন,_-মশক দ্ধের জনা, 

কামান প্রস্তত করিতেছেন, ভোঁমর! '্টহা- 

শিগকে ষে সম্ম'নের চক্ষে দেখিতে চাও, দেখ। 

কামরা! উহাদিগের. শিক্ষাকে, উন্নত অর- 

জ্'ক ধিক্কার না দিয়! থাকিতে গারি না । 

সে ক্লানের জমিদারের] প্রঙ্গাপীড়ন করিত 
'তাঁগ আমর! সহা রুরিতে পারিতাম, করণ 

যেকালের জমিদ|রেরা অশিক্ষিত ছিল্ল। 

আংঙজ সকলে না হইলেও, অনেক জমিদ[রই 

কিছু কিছু শিক্ষা পাইতেছেন। আজ শিক্ষার 
অভিমানে বক্ষত্কীত করির। ষে কার্ষেয ইহার 

নবাসারত | (১ম খণ্ড,গয় দংখ্য 

বান্ত ইহাকে কে প্রশংসা কীরবে? 

স্বার্থের কথা বলিতে চাও $-যাহার মন্তকে 

তৈলের নাম গন্ধ নই, তাহার মস্তকে 
তৈল না দিয়! 'তৈলসিক্ত মস্তকেই 

তৈল দিবার কথা বলিতে চাও? বল। 

বাহার ঘরে লক্ষ টাকা, তাহার শার্থের 

জন; এ হতভাগািগের ভিঠামাটী উচ্ছন্ন 

করিয়া আরো টাক নংখ্রন্থের কথা বলিতে 

চাও? বল। যে অসংখ্য মাণৰ সন্তান 

পশুপক্ষীর ন্যায় আজ এখানে, কাল 

ওখানে আবাস অশ্বেঘণ করিয়া! মাথা রাণি- 

তেছে, তাহাদের স্বার্থ ভুলিয়া এ শোভিত 

অটালিকার অধিপতির স্বার্থের কথা বলিতে 

চাও? ভাই বল । আমরা এ বিলের প্রতি 

বাদ গুনি)--আর অশ্রপাত করি)_-আর 

এ হতভাগ্যদ্িগের পরিণাম ভাবিতে ভাবিতে 

কালের মহা সমুদ্রের দিকে, নৈরাশ মনে; 

অগ্রসর ছই। 

দেশের শিক্ষিত জমিদার যখন দেশের 

অশিক্ষিত প্রজার মঙ্গলের কথ। ভাঁবিতে পারিল 

না, শুনিতে পারিল না, কল্পনা করিতে 

পারিল না,__ উন্নত পিতা মৃর্ সম্তানের মঙ্গল 

কান] করিতে অক্ষম হইল,- উন্নত শ্বদেশী- 

ভ্র'তা মূর্খ ভ্রাতার হিত চিন্তা করিতে যখন 

অক্ষম হইল ।--তখন অধিক শিক্ষিত 

বিদেশী রাজ।র উপর আর কত আশা করা 

যাইবে । ধাহার। এক অস্নে প্রতিপালিত, 

এক প্রকার বাদুতে পরিবদ্ধিত, ভাহারাই 
ঘখন দরিদ্রদের দুঃখ বুঝিল না, তখন 
এ দুরদেশবাসী ইংরাজ ভারতের কাঙ্গাল-: 
দিগের মর্মবেদনা আর কি বুঝিবে? এই 
জন্যই এ বিলে থাসমহলের প্রজাদের কথার 
উল্লেখ নাই। ভাই সমছুঃখী “সাধারণী, 

তুমি হুঃখ করিতেছ কেন! প্রজার হইয়] 
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লিবির্ভডেই বা চে করিতেছ কেন ? ছদেশা 

বিক্ষিত জমিদারগণও স্বার্থ ছাড়িবেন না. 

বিদেশী শিক্ষিত ইংরাজগণও শবার্থ পরিত্যাগ 
করিতে পারিবেন না। এই উভয় শ্রেণী 

খন এক প্রকার জ্গার্পান্বেধী, তখম নিশ্চ 

উভয় শ্রেণীর মধো ঘনিষ্টকাও মিলন হইবে । 

হইবে কেন ?-মিলন হইঘ্'ছে। বড়- 

লাটের বড়সভায় জমিদর প্রতিনিধিকে 

দেখিয়'ও যাহারা চোটি জমিদার ও বড় 

জমিদারের মিলনেন ভাব হ্ৃন্য়ঙ্গষম করিতে 
গাঁরিল না. তাহারা চক্ষ থাকিতে অদ্ধ। 

এস্ট বিলের পরিণাম ফি হইবে, জানি 

না, কন্ত যাহাই হউক, এদ্দেশের প্রজার 

ছুর্দশা শীত্ব খুচিবে, সে আশা নাই । কাদিতে 
হয়, কাদ, লিখিতে হয়, লিখ; কিন্তু নিশ্চয় 

জাঁনিও, অসহায় দরিদ্রদিগের মঙ্গলের আশা 

নাই। আমাদের দেশে যে ক্ষমতা পায়, 

সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে-জমিদার 

করে, রাজা করে। শিক্ষা পাইয়াও দেশের 

জমিদারশ্রেণী যখন প্রজাদের মঙ্গলের দিকে 

চাহিতে পারিতেছেন না, ভতথন আইনাধিকার 

প/ইলেই যে প্রজারা তাহা রক্ষা করিতে 

পারিবে, কখনও আশা কর! যায় না; কারণ 

স্বার্থপর জমিদারশ্রেণী যৎ্সামানা ক্ষমত। 
পাইলেই উহাদের রক্তমাংস শোষণ করিতে 

পারিবে । অধিকার পাইয়াও যে তাহা রক্ষা 

করিতে না পারে, তাহার পক্ষে উহা পাওর! 

না পাওয়া! সমান । এ স্বার্থপর জমিদারশ্রেণী 

থাকিতে কখনও প্রজার! স্বার্থাধিকার রক্ষা 
করিতে পারিবে, আশ। করা বাঁয় লা) 

কারণ চিরকাল অধযর্টিক বুদ্ধিজীবী, মূর্খকে 
চালায়--শিক্ষিত,অশিক্ষিতের উপর আধিপত্য 

বিস্তার করে;--কেরল স্বার্থ সিদ্ধির ছন্য। 

তবে যদি ধর্শজ্ঞানন থাকিত -এঁ শিক্ষার়্ 
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ধর্ম জন থাকিত, তাহা হইলে আর এ 

প্রকার অবস্থা হইত না। শিক্ষা হইতেছে, 

কিন্ক ধন্মশচান চলিয়। যাইতেছে,উন্নতি 

হইতেছে কিন্ত ন্দার্সচিস্তা সকল উদারতার 
স্ান অবিকাল করিতেছে; এদেশের কৃষকের 

দিন কবে কফিবিবে, ভবিষাৎ বলতে পারে । 

আর একদিক দেখ--এঁ বিল পাশ হইলেও 

সকল প্রঙ্জার মঙ্গল হইবে না-খাসমহলের 

প্রজাদের যে কছ-সেই কই থাকিবে । 

আমরা যতদূর জানি, খানূমহলের প্রজাদের 

উপর ফেপ্রকার অত্যাচার হয়, অতি অল্প জমি- 

দরারের অধীনস্থ প্রজাদের উপর সে প্রকার 

হয়! থাকে । শিক্ষিত গবর্ণমেন্ট প্রজাদের 
মঙ্গলের জনা বিল করিলেন, কিন্ত আপন স্বার্থ 

ভুলিতে পারিলেন না_-আপন অধীনস্থ 
প্রজাদের মঙ্গলের দিকে চাহিলেন না। 

জনিদারগণ যে এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া নীরবে 

থাকিবেন। কখনই আশা কর! যায় নাই। 

গবর্ণমেন্ট বলেন, প্রজাদের মঙ্গলের জন্য 
আইন করিতেছেন--কার্ষের সময় খাস- 

মহলের প্রজ'দের বাদ দিতেছেন। জমিদার 

দলের নেতা! বড়পলা্টেব সভায় বলেন, তিনি 

প্রজ! ও জমিদার উভয়ের মঙ্গলের দ্দিক চাহি- 

যাই কথ! বলিবেন, কার্যোর সময়, প্রজাদের 

বেখানে একটু স্থুবিধা মনে করেন, তাহারই 

বিরুদ্ধে বলেন। এই ছুই দলের ব্যবহার একই 
প্রণালীর, একই ধাতুর। এই জন্য আমরা 

বলি, কেবল শিক্ষায় রাজ্যে শাস্তি স্থাপিত 

হয় না; কারণ যেখানে সুধু শিক্ষা, সেখানে 

ত্বর্থের ভয়ানক আধিপত্া-_সেখানে কেবল 

সংসার-জ্ঞান। আর যেখানে শিক্ষায় ধর্ধ, 
সেখানেই শ্বার্থনাশ--সংসারের অতীত চিত্ত] । 

পরলোকের চিস্তাভিন্ন মন্ুষ্যকে স্বার্থশূন্য 
করিতে পারে ন|। জমিদারশ্রেনীই শিক্ষিত 
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হউন, আর গবর্ণমেন্টই শিক্ষিত হউন, যতদিন অবস্থায় রাখিতে পারেনঃ তবেই, আশা পূর্ণ 
ধন্ধজ্ঞানে ইহারা পরিচালিত না হইবেন, হয়। লর্ড রিপন চলিয়া! যাইতে যাইতেই 
ততদিন এঁ রাজনীতি কেবল শ্বার্থনীতিতে লিবারেল রাত্ব প্রায় শেষ হইয়া! আসিবে ; 
পর্যবসিত হইবে--এ& পরার্থ কেবল নিজার্থে রিপনের উত্তরাধিকারী ভারতে আপিয়াই 
শেষ হইবে । যতদিন দেশের অগুতে অণুতে হঠাৎ কোন কার্যে হাত দিবেন, 
ধর্মের বায়ু প্রবাহিত ন1 হইবে, ততদিন এর সে আশা অল্ল। পরে দেখিতে দেখিতেই 
কোটি কোটি ছুঃখী প্রজাদের আর মঙ্গলের তীহার রাজত্বকাল শেষ হুইয়! যাইবে | খাঁস- 
আশা আমরা দেখি ন।। ইতিহাস এই মহল সম্বঙ্ধে নির্বাক থাকিলেও, ঞ$ঁ বিলে 
কথার সাক্ষ্য দিয়াছে, ইতিহাস এই কথার 

সাঙ্গ দিবে। 
ধুনট 

প্রজাদের অনেক প্রকার মঙ্গলের কথ। 

আছে। রিপন ও তাহার সদসাবর্গের অনে- 

কেই প্রজাদের পক্ষে আছেন। কিন্ত 
রেপ্টবিলের আন্দোলন ।-_পৃথিবীর ইতি- রিপন চলিয়া! গেলে--আর কে বিলের পক্ষে 

হাস একবাক্যে সাক্ষ্য দিয়াছে_চির- থাকিবে? শিক্ষিতশ্রেণী, আমরা পূর্বেই 
দিন কাহারও একভাবে যায় না_হুঃখ বলিয়াছি, এ বিষয়ে এক প্রকার উদাণীন, 
চিরদিন ম'নবকে মলিন রাখিতে পারে না। তাহাদের নিজেদের স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত; 
ভারতের কৃষকশ্রেণীর দিন কি ফিরিবে ছুঃখীদের জন্য কে ভাবিতে বসিবে? বিবি 
ন1?--কবে ফিরিবে, জানি না,কিন্তু নাইটিনুগেল বিলাতে বসিয়া ভারতের মূর্খ 
ইতিহাস বলে-_নিশ্চয় ফিরিবে, প্রজার প্রজাদের বুলি ফুটাইবার জন্য বক্তৃতা 
দাসত্ব চিরকাল সমভাবে থাকিবে না। করিতেছেন, তাহাদের উন্নতির জন্য চেগী 
কিন্তু আঙ্গ হইতে যর্দি তাহার আয়োজন | করিতেছেন, আর আমরা ভারতে বনিয়া 
আরম্ভ ন। হয়, তবে কতকালে করিবে, | আহ্লীদে, আমৌদে স্বীয় স্বীয় স্বার্থ লইয়। 
তাহা কর্পনাও করা যায় না? ছুঃখী 

প্র্জাদের উন্নতির জন্য শিক্ষিতশ্রেণী দায়ী 

জমিদারশ্রেণী দায়ী; কিন্ত ভারতের শিক্ষিত 

শ্রেনী, জমিদার শ্রেণী, প্রন্গাদের উন্নতির 

করনা করিতেও ভীত হুন--বিভীষিক! 

দেখেন। ্রেটস্ম্যান বলিতেছেন, সম্ভবতঃ 
রিপন বাহাছুর চারি বৎসরের অধিক কাল 
ভারতে থাকিবেন না; বিলাতে তাহার 

উত্তরাধিকারী পর্যন্ত ধার্য হইতেছে,__এই 
কথ গুনির! জমিদারশ্রেণী ভয়ানক আন্দো- 
লন আরম্ভ করিয়াছেন_-সহরে সহরে সভা 
করিতেছেন; ভাহাদের বিশ্বাস, কোন প্রকারে 
বদি আর এক বৎসর বিলখানিতক অবিবেচিত 

ব্যস্ত হইয়! রহিয়াছি । যাহাদের জন্য বিল 
হইতেছে, তাহারা কিছুই জানে না-কিছুই 
বুঝে না)--পূর্কেষেমন ছিল, আজও তেমনি 
রইয়াছে। যিনি যাহাই বলুন্, কৃষকদিশের 
আর মাবাপ নাই। যদ্দি থাকিত, তবে এই 
সময়েই ' আন্দোলন উঠিত। যে সময় 
চলিয়া যাইতেছে,এ সময় আর ফিরিবে না: 
লর্ড রিপন চলিয়া গেলে' বিল পাশ হওয়া 
হুর হইবে । আমরা ভারভসভাঁকে বার বার * 
অঙ্গরোধ করি, তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইয়া ছুঃখী প্রজাদের সঙ্থায় হউন। 

খোলাভাটী ।-প্রত্যক্ষতাবে বাঙ্গালার 
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খোলাভাটীতে যত অনি হইতেছে, এত 

আর কিছুতেই হয় নাই। ইহাতে বাক্গলার 
পল্লির সুখ শক্তি একবারে বিন করিতেছে । 

প্রলোভনের বস্ত সম্মুখে থাকিলে পৃথিবীর 

অধিকাংশ মানবেরই যে পতনের সম্ভীবনা, 

এ কথা আর বুঝাইয়া বলিতে হয় ন!। 
নয় দশ বৎসরের শিশু হইতে অশীতি বৎ- 

সরের বুদ্ধ” নিজের আয়তে, স্বেচ্ছায় আজ 

'অক্লেশে এঁ হলাহল পান করিয়া! ম্জিতেছে। 

আর সেই সঙ্গে সঙ্গে পরিবার ও সমাজকে 

মজাইতেছে। দশ বৎসরের শিশু পয়স। 

লইয়া বাজারে ষাইতেছিল, পথে এঁ প্রল 

ভনের হন্তে সমস্ত সমর্পণ করিয়। মত্ত 

হইয়া! গৃহে ফিরিল, জননী হাহকার ক'রতে 

লাগিলেন। এ প্রকার হৃদয়-বিদারক 

দ্বশ্যের আজ কল আর অপ্রতুল নাই। 

আজ নিরন্ন কৃষকশ্রেণী পর্য্যস্ত সমস্ত পরি- 

বারকে অনাহারে রাখিয়া দিবসের উপার্জন 

ধঁ প্রলোভনের সহিত বিনিময় করিতেছে । 

এই সকল দেখিয়। আমাদের স্থুযোগ্য ছোট- 

লাট বলেন, যখন প্রজার। সুরা প'ন করে, 
তখন তাহাদের অবস্থা ভাল !1। একদিকে 

বড়লোকের মুখে এপ্রকার কথ। ফুটিতেছে, 
অন্যদিকে দ্রিন২ গ্রামের অবস্তা শোচনীয় 

হইয়া! উঠিতেছে-_দরিভ্রতার হাহাকার -_হুর্নী- 

তির কষাঘাত-_পশ্ুচরিত্রের ভীষণ অভিনয় 

গ্রামকে কম্পিত করিয়। তুলিতেছে। গ্রামের 

অবস্থ। দেখিলে বোধ হয় নাযে, কোথাও 

ধর্মের আধিপত্য আছে। এ ভাটপাড়ার 

কথাই বল,--আর শ্রী বারাণসীর কথাই 

বল, ধর্মে দৃঢ় বন্ধনী. হৃদর হইতে ছিন্ন 
হইয়া! পড়িয়াছে, আজ এ বন্ধনী লৌকিক 
ব্যবহারে পরিণত হুইয়াছে--কেবন্স বারিরের 

আচ্ছদন হইয়াছে । ইহা নিশ্চয় কথা 

নবাযভারত। ১৪৩ 

স্থরেন্্র নাথ কারাগারে নিক্ষিপ্ত না হইলে, 

শালগ্র/মশিল! লইয়া কখনও এত আন্দোলন 

হইত না। ইহারই অবশ্যণ্তাবী ফল গ্রামের 
শোচনীয় অবস্থা । খোলাভাটীর জ্জন্ত গবর্ণ- 
মেন্টকে গালাগালি না দিয়াছে, শিক্ষিত 
শ্রেণীর মধ্যে এমন লোক অতি অন্ন; কিন্তু 

সেই শিক্ষিতশ্রেণীর মধ্য কয়জন লোক 

খোলাভাটার বিরুদ্ধে গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা 
দিয়াছে--অধিবাপীদিগকে সতর্ক করিয়াছে? 

মুক্তিফৌজ ধর্শতলার মদের দোকান 

ভুলিয়া দিতে পারে, কারণ তাহার! ধর্শে 
অনুপ্রাণিত, কিন্ত আমাদের দেশের কয়জন 

লোক কয়টা মদের দোকান তুলিয়! দিয়াছে? 
গবর্ণমেণ্ট যদি স্বার্থের পথ পরিত্যাগ 

না করেন, তবে কি আর আমাদের আত্ম- 

রক্ষার জন্য আমরা চেষ্টা করিব না? প্রলো- 
ভন জগতে চিরকাল থাকিবে--মানবের ঘি 

শক্তি থাকে, চিরকাল সেই প্রলোভনের 

হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চে 

করিবে। সেই শক্তি সঞ্চারে চে নাই-_ 

কেবল আছে অন্যকে তিরক্কর কর।। মে- 

প্রকার সমবেত শক্তি যদি দেশে থাকিত, 

কোন পঙ্লিতে খে:লাভাটী স্থাপিত হইতে 

পারিত না; গবর্ণমেণ্ট বলপূর্বক কোন স্থানে, 

খোলাভাটী স্থাপন করিবার আদেশ দিতে 
পারিতেন না-দিতেন না। আরষে স্কানে 

খোলভাটা স্থাপিত ছিল, তাহাও তুলিয়! 
দেওয়। সহজ হইত । ছুঃখের বিষয়) এ দিকে 

কাহারও দৃষ্টি নাই। দেশের সকল লব্ধ: 
প্রতিষ্ঠ* সভাগুলিও ধর্দি একত্রিত হৃইয়। 

ক্রমে ক্রমে খোলাভাটার অনি্কারিত। 
গ্রচার করিতেন, তাহা হইলেও কতক 

মঙ্গলের আশা! ছিল। কিন্তু অনেকেই 

এ বিষয়ে উদাসীন; অনেকেই বলেন গবর্ণমেণ্ট 



১৪3 

উপায় না করিলে আর আশা ভরনা নাই। 

যতদিন বাঙ্গলীর এই জবস্থা! থাকিবে, কোন্ 

সহ্থদয় বক্তি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিবেন? 

হাইকোর্টের অধিকার ।-_প্রিবিকৌন্সিলে 
স্থরেন্্র বাবুর আপীল অগ্রাহ্য হইয়াছে, 

এই সংবাদ পাইয়। আমবা স্তক্িত হইলাম । 

সুরেন্দ্র বাবু যুক্তিলাভ করিয়াছেন, ভারতের 

আজ আহ্লাদের সীমা নাই, কিন্তু এই 

শুভ সময়ে আমরা কাদিতে ব্নিলাম | বাস্ত- 

বিকই আমরা মর্মাহত হহয়াছিঃদেপিতেছি- 

এী মুক্তিতে আমাদের আঅহলাদের কিছুই 

নাই? আহ্কাদের বদি কিছু থাকে,তবে তাহ। 

হাইকের্টের জজদিগের আছে? তীাহাদিগের 

ক্ষমতা অক্ষু্ রহিল--অধিকার সন্বন্ধীর প্রশ্নের 

মীমাংনা হইল না, এখানে হইল না, 

বিলাতে হইল না। দুই মাস বন্ধুহারা হইয়!- 

ছিলাম, আজ বন্ধুকে কার্ধ্যক্ষেত্রে পাইয়াছি 
বটে, কিন্তু এ অধিকার সম্বন্ধীয় প্রশ্জের 

মীমাংলা ন| হওয়া পর্য্যত্ত আমাঙ্গের আর 

শ্গের আশা নাই, কারণ যখন তখন আবার 

আমাদের এই বিপদ ঘটিবার পথ উন্মুক্ত 

রহিল । আর ক্কেহ কিছু করুক বা না করুক, 
সম্পাদকদিগের আর নীরব থাকা উচিত 

নছে। সমস্বরে একবার ক্রন্দনের রোল তুলি- 

বার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সকলে প্রাণে 
প্রাণে মিলিয়! চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে, অবশ্ত 
ফল ফলিবে। 

'জাতীয় ধন ভাগার।--উপযুক্ত সময়ে 
ভারত-সভা জাতীয় ধন ভাশার সংস্থাপনের 
কুত্রপাত করিয়া! সর্বনাধারণের কৃতজ্ঞতা- 

নব্যভারত । (১ম খণ্ড, ৩য় বংখ্যা । 

ভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। এই অধ. 

পতিত দেশকে তুলিতে হইলে এপগ্রকার 

অনেক আয়োজন করিতে হইবে ॥। কিন্ত 

এ সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটা কথা বলিবার 
আছে, আশাকরি ভারতসভ| কথা কর়েক- 

টীকে ভাল ভাবে গ্রহণ করিবেন । জাতীয় 

ধন-ভাগারকে দেশের অভাবোপশেশী 

করতে হইলে, কয়েকজন বিশ্বাসী ট্রি 

নিযুক্ত করা উচিত,_-বন্ষে, মান্্াজ, পঞ্জাব, 
উত্ত4পশ্চিমাঞ্চল ও বাঙ্গল।, ভারতের প্রধান 

প্রধান সক নগর হইতে, সকল প্রকার সম্প্রু 

দায়ের মধা হইতেই সভ্য গ্রহণ করা উচিত॥ 

কেবল বাঙ্গলমকে সমস্ত ভারত বিশ্বান নাও 

করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ এই ভাগারের 
অর্থকি প্রকার আন্দোলন-কার্ধ্যে ব্যিত 

হইবে, তাঙ্কাও প্রকাশ করা উচিত। যদিও 
ইহা অত্রান্ত কঠিন কার্ধ্য, কিন্ত তবু ইহা করি- 
তেই হইবে? নচেৎ ভবিষ্যতে অনেকে অনেক 

কথ। বলিবে। সাধারণের অর্থ ব্যয়ের ভার 

গ্রহণ করিবার পূর্বে বিশেষ সাবধান হওয়। 

উদচত--কাহারও যেন কোন কথ! বলবার 

নাথাকে। এদেশের লোক সাধারণ হিত- 

কর কার্ষ্যে আঙ্গও মুক্ত হস্তে টাকা প্রদান : 

করিতে শিক্ষা করে নই, এই সময়ে 

একটু বিশেষ সতর্ক ন!| হইলে ভবিষ্যতের 

অনিষ্ট অনিবার্ধ।। আর একটা কথ! এই-_ 

নিঃস্বার্থ ভাবে মানুষ দেশের জন্য প্রাণ 

দিতে পারে,ইহার দ্ৃষ্টাস্ত প্রদর্শন করিতে সভা! 
অগ্রসর হউন 7--স্বার্থের মহাসমুব্রে ষে দেশ 

ডুবির র হয়াছে, সেই দেশে নিঃস্বার্থ ভাবের 
উদাহরণ না৷ দেখাইতে পারিলে, দেশের 

কিছুই হইবে না। | 

স্থানাভাব প্রযুক্ত এবার পুভ্তকাঁদির সমালোচনা! প্রকাশিত হইল না, আগামী বারে হইবে 



স্বাধীনতা । 

দ্বিতীয় অধ্যায় 

স্পাইসি পাপী 

প্রথম অধ্যায়ে স্বাধীনতার যে লক্ষণ 

রচনা কর। গিয়াছে, তাহাতে ম্বাধীনতার 

সামাজিক ভাবই প্রকাশ কর! হইয়াছে? 

কিন্তু যে ভাব বাষে তেজ অন্তরে থাকাতে 

মানবের স্বাধীনতা প্রবৃত্তি নানা প্রকারে 

প্রকাশ পায়, সেই আস্তরিক ভাবকে এখনগ 

প্রকাশ করা হয় নাই। তাহা নির্ণয় করাই 

এই অধ্যায়ের উদ্দেশ । 

জগদীশ্বর দেহ মনে য়ে সকল শক্তি 

দিয়াছেন, তাহাদের চালনার পথ অবরুদ্ধ 

না হইলেই যে মানব স্বাধীনতার স্ুখ উপ- 

ভোগ করে তাহা নহে । শ্বেচ্ছাঁচারিতা প্রকৃত 

্বাধীনতা নয়। এখনও মধ্য-আসিয়াতে ও 

আরবের মরু প্রার্তে কত জাতি বসতি করি- 

তেছে, যাহারা, কি সত্যতার সিয়ম, কি দয়ার 
নিয়ম, কি ভদ্রতার নিয়ম, ইহার কোন' 

নিয়মাধীন নহে ।' তাহারা যেন আজিও সেই 

আদিম বর্বর অবস্থায় বস করিতেছে । 

তাহাদের কোন প্রকার স্থির আবান নাই, 

নিয়মান্থগত ন্ষন্তির শমীজ নাই, কোন 
প্রকার সামাজিক ব৷ রান্গনৈতিৰক শাসন- 

প্রণালী নাই; ইহারা ইহাদের মরুভূণ্মর 

বাস্থুভাড়িত বালুকা৷ পটলের স্ভার, নিরস্তর 

যাবাবর অবস্থাতে পশুপালন ও লুঠন ব্যব- 
সায় অবলম্বন করিয়া একগ্কান হইতে 
স্থান্যস্তরে নড়িয়া বেড়াইতেছে। এ সকল 

৯৯ 

ভূভাগের উপর দিয়া কত সমর-তরঙ্গ, কত 
পরিবর্তন-শ্েত, কত ধর্মপ্রবাহ প্রবাহিত 

হইয়া গিয়াছে, সেই সকল তরঙ্গের আঘাতে 

পূর্ব পশ্চিমের দেশ সকল আন্দোলিত 

হইয়াছে, কত জাতি, কত রাজবংশ অভ্যুখিত 
ও পতিত হইয়াছে, কত নুতন নৃতন ধর্ম 

সম্প্রদায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে; কিন্ত সে সকল, 

তরঙ্গ যেন এই সকল জাতিকে.স্পর্শও করিতে 

পারে নাই। তাহারা চিরদিন শ্বাধীন, 
অথচ, চিরদিন বর্বর । অরণ্যচর বিহঙ্গমের 

ম্যায় ইহাদের মারব স্বাধীনতার কেশ মাত্র 

হরণ করিলে ইহারা; কখনও সহ্য করে; 

না। ইহারা কখনও কাহারও প্রভুত্ব শ্বীকার 

করে না, কাহারও রাজ্যে ছচাল বাধিয়! ৰাস; 

করে না, কাহাঁকেও কর দিতে স্বীকৃত হয়: 

না, কাহারও বন্ধন ব1 পীড়নের ভয় রাখে 

না। সততই জনসমাগম হইডে দূরে দুরে: 

নিরুপত্্রৰ স্থান অন্বেষণ করির। বেড়ায় ।' 

ইহাদের দেহ মনে যে কিনু; শক্তি আছে, 

তাহার পথ তো কেহ অবরোধ করিতেছে 

না, তষে কি ইহাদের অবস্থ! শ্বাধীনতর 

আদর্শ ? 
মনে মনে আপনাকে এই প্রশ্ন করি” 

লেই প্রকৃত স্বাধীনতা ও বাহিরের সামা- 

জিক হ্ষযীনতার প্রভেদ বুঝিতে পারা যার । 
সমাদিক . শ্বাধীনতা তখনই অক্ষ থাকে, 
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যখন জনসমাজ মানবের সেই দেহ মনের 

শক্তি সকলের পথ অবরোধ ন৷ করিয়। বরং 

তাহাদের বিকাশের অনুকূল হয়। কিন্তু 

আমর! পূর্বেই বলিয়ছি যে, জগদীশ্ব7র যে 

আমাদিগকে শরীর মনের শক্তি দিয়াছেন, 

তাহা এই জন্য যে, তাহাতে তাহার শুভ 

উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হইবে, ল্ৃতরাং মানব যখন 

নিজ শক্তি সকলকে তাহার অভীঞ্ কার্ষো 

নিয়োগ না করিয়। পশুপ্রায় ইন্্রিয়-বৃত্তি 

চরিতার্থতায় তাঁহার নিয়োগ করে, তখন 

সে শ্বাধীনতা দ্বৈরাঢারিতাতে পরিণত হয়। 

প্রকৃত স্বাধীনতাকে স্বর্গীয় পবিত্র অগ্নি 

বলিয় বর্ণন করা যাইতে পারে, তাহা মান- 

বকে মহত্ব ও মনুষ্যত্ব প্রদান করে, তাহ। 

জনসমাঁজকে উন্নত ও পরিশুদ্ধ করে, রাজ- 
নীতিকে উন্নত ও ধন্বান্থুগত করে, এবং 

মানব জীবনের সকল বিভাগকে নবভাবে 

এবং নব তেজে অনুপ্রাণিত করে। অতএব 

শ্বাধীনতার সেই ভাব কিঞ্চিৎ প্রদর্শন 

করিব । 

ঈশ্বর আমাদিগকে দেহ মনের শক্তি 

দিয়াছেন এবং জনসমাঙজও তাহার পথে 

অন্তরায় নয়, কিন্ত সেই সকল শক্তিকে 

ঈশ্বরের অভী& কার্যে নিয়োগ করায় কে? 
জগতে আমরা ছুই শ্রেণীর লোক দেখিতে 

পাই? এক শ্রেণীর লোকের বিশ্বাস যে, এই 

ত্রক্মাণ্ড অন্ধশক্তির দ্বারা পরিচালিত,উদ্দেশ্য- 

বিহীন কার্য নহে। পরন্ত ইহার প্রত্যেক 

ব্যাপার, প্রত্যেক ঘটনা গৃঢ় ধর্ম-নিয়মের 
ঘারা শাসিত। যেন ইহার প্রকৃতি ও গঠ- 

নের মধ্যেই এমন কিছু আছে যছার! নির- 

ভর ত্য, হ্যায়, প্রেম ও পবিত্রতাকে 

ক্ুপ্রতিঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছে । ইহার 

প্রত্যেক পরমাণু যেন সত্য ও স্তায়ের অধীন 

মব্যভারত ) (১ম খণ্ড, ৪র্ঘ সংখ্যা । 

থাকিয়। কার্ধ্য করিতেছে । ব্রন্মাণ্ডের এই 

অনির্বচনীয় গুঢ় শক্তির গতি সত্য ও ন্যায়ের 
প্রতিষ্ঠার দ্রিকে। ভ'হার! ব্রন্মাণ্ডের অস্ত- 

[িহিত এই অব্যক্ত শক্তিকে জ্ঞানচক্ষে দর্শন 

করিয় তছৃপরি স্থদৃঢ় বিশ্বাস স্তাপন করিতে 

সমর্থ হইয়াছেন । এবং এই শক্তির অনুগত 

হওয়াকে মানবজীবনের পরম লক্ষ্য জানিয়! 

আপনাদের প্রবৃত্তি সকলকে তদন্ুসারে 

শাসন করিতেছেন । হহাদের দৃষ্টি নিরস্তর 
সত্যের উপরে-_ন্যায়ের উপরে পতিত । 

সত্যের প্রতি ওধন্মের প্রতি যে গাঢ় অন্ধু- 

রাগ তাঙ্কার গুণেই ইহার সংসারের ভয়াবহ 

স্থান সকলকে অতিক্রম করিয়। থাকেন, 

এবং অতি গুরুতর প্রলোভন সকল উত্তীর্ণ 

হইতে পারেন। ধশ্বপথে থাকিবার বাসন 

ইহাদের মনে এত প্রবল যে, হুহারা 
ধন, মান, পদগৌরব প্রভৃতি দ্বার) চিত্তকে 
বিক্ষিপ্ত হইতে দেন ন1। এ সমুদায়কে 
নিকৃষ্ট বলিয়। দৃঢ় প্রতীতি আছে, স্মৃতরাং 

ঠহারা সংসারের ধনী, মানী, বা পদস্থ 
লোকদিগের ভয়ে ভীত নহেন। ইহারা 

দীন দরিদ্র হইয়াও রাজাদিগের অপেক্ষা 
প্রবল। সমুদায় রাজশক্তি সম্মিলিত হুই- 
লেও ইহাদের প্রাণকে বিকম্পিত করিতে 

পারে না--কিস্ব। ইহাদের হদয়শ্থিত অগ্নিকে 

নির্বাণ করিছে পারে না। 

অপর শ্রেণীর ভাব উহার বিপরীত ! এই 

ব্রন্মাওড যে গুঢ় ধর্শনিয়মের দ্বারা শানিত, 
কোন মঙ্গল উদ্দেশ্তের দিকে যে ইহার গতি 

এবং সত্য ও ন্যাঁয়ই বে সর্কোপরি প্রতিিত 

ইহাদের সে বিশ্বাস নাই। ইহারা মনে করেন, 
এ জগতে অসত্য এবং অন্তায়েরও জয় হইতে 

পারে, অসাধুতার দ্বারা ন্ুখী হওয়! যাইতে 
পারে, এবং নীচতার ঘ্বার1 উন্নতি লাভ কর! 
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যাইতে পারে । স্থৃতরাং ইহারা আপনাদিগকে 

ধর্ম-নিয়মের অধীন করিবার জন্ ব্যস্ত 

নহ্েন; প্রবৃত্বির বাতাসে পাল দিয়! ইহার! 

ভবসাগরে পাড়ী দিয়াছেন । যখন যে প্রবৃতি 

প্রবল হয়, তখনই তাহার চরিতার্থতা সম্পা- 

দন করিয়া থাকেন । ইন্দ্রিয়স্খের প্রতি 
ইহাদের আসক্তি এবংইন্দ্রিঃস্খই ইহাদের 

অনেকের পক্ষে পরম স্মুখ বলিয়! গণ্য হইয়া 

থাকে।, 

প্রথম শ্রেণীর লোক শ্বাধীন। তাহারা 

অস্তরে স্বাধীন ধর্-নিয়মের অধীন হইয়াই 
্বাধীন। ছুই সহস্র বৎসর পূর্বে একক্ধন 

মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন “সত্যকে প্রীতি কর, 

সত্যই তোম।দিগকে খ্বাধীন করিবে |” এই 
অমূল্য উপদেশের অভি গভীর অর্থ। যে 

মুহূর্তে ম|নুষ সত্যকে হৃদয়ের অকপট প্রীতি 

দিতে আরম্ভ করে, সেই মুহূর্তে তাহার 

আত্মার স্বাধীনতার আরম্ভ হয়। সত্যের 

উপর, ন্যায়ের উপর ও ধর্মের উপর যাহার 

অভ্রের প্রেম স্থাপিত হইয়াছে, তাহার 

আস্মা সকলপ্রক'র বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ 
করিয়াছে । মানুষ যখন সত্যের উপর, 

নিজ কর্তবোর উপর দণ্ডায়মান হয়, তখন 

সে স্বার্থ চিস্তার এবং স্মখাসক্তির উপরে 

উঠিয়া যায়। এ সকলে আর তাহার চিত্তকে 

আবদ্ধ করিতে পারে না। সেইরূপ লোক- 

ভয়ও আর তাহার চিত্তকে ত্রন্ত করিতে পারে 

ন1। কারণ.তাহার যে সাহস, তাহ! কোন 

প্রকার পার্থিব বলের সাহদ নহে, কিন্ত 

অপার্থি সত্যের সাহস । এই বিশ্বাসাগ্নি 

ও প্রেমাগ্নি একবার ধঁহার হৃদয়ে লাখিয়াছে, 

তিনি সাংসারিক অবস্থাতে অতি দরিদ্র 

হইলেও 'অকুতোভয়। এরূপ কথিত 
আছে, মহাক্সা লুথরের আত্ীয় শ্বজনগণ 

নব্যভারত 1. ১৪৭ 

যখন তাঁহাকে নিজ পক্ষ সমর্থন করিবার 
জন্য সমবেত সম্রাট ও পোপের প্রতিনিধি- 

গণের সমক্ষে উপস্থিত হইতে নিষেধ করিয়া- 

ছিলেন, তখন তিনি ধীর গম্ভীর শ্বরে বলিয়।- 
ছিলেন “এই সহরের সমুদায় ছাতে যত 
টালি ইট আছে, আমার শক্র সংখ্যা যদি 

তাহার অধিকও হয় তথাপি উক্ত সতায় 
গিয়া সত্যপক্ষ সমর্গন করিব ।” একজন 

সামান্য দরিদ্র ধশ্ম-যাজকের এত সাহস 

কোথা হইতে আসিল? ইহার কারণ এই, তিনি 

অনুভব করিয়াছিলেন, তিনি যে পক্ষে, সত্য 

সেই পক্ষে এবং ঈশ্বর সেই পক্ষে । 

এই রূপে সত্যের উপর এবং ধর্ম-নিয়- 

মের উপর বিশ্বা স্থাপন করিয়া ধাহারা 

আপনাদের প্রবৃত্তি সকলকে শাসন করিতে 

সমর্থ হইয়াছেন, তীহারাই ধীর, তাহারাই 
স্বাধীন । সেই কর্তৃত্ব শক্তি এবং প্রভৃত্ব- 

শক্তি হইতেই শ্বাধীনতার ভাবের জন্ম । 

এরূপ ব্যক্তি যদি হীনাবস্থ লোকও হন, 

তথাপি তাহার চরণে আমাদের মস্তক 

শ্রদ্ধাভরে ম্বতঃই অবনত হইয়া থাকে। 

ভিনি যখন জন-সমাজ মধ্যে অগ্রসর হন, 

তখন আমরা সসম্রমে পথ ছাড়িয়। দিয়! 

মন্তক অবনত করি । আমি বাহ অপেক্ষ। 

আপনাকে হীন মনে করি, সেই আমার 

প্রভূ এ কথ! যদি যথার্থ হয়, তাহ হইলে 

এরূপ ব্যক্তিই নরকুলে রাজা । কেহ বেন 

প্ররূপ ভ্রমে পতিত না হন যে, এরপ 

বীর-প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তি ক্ষণছন্মা, কিন্ব! 

ধনী ব| সন্ত্রান্তদিগের মধ্যেই মিলে । বরং 

আমর! ধন ও পদসম্ত্রমকে অনেক জংশে 

এই মহত্ব লাভের প্রতিকূল মনে করি। 

এই স্মুত্সিদ্ধ ও পুফল তরু দারিদ্র্য ও হীনা- 

বন্থার ছায়ার মধ্যে অনেক সময় স্ুন্দররূণে 
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বাড়িয়া থাকে । জন-সমাজে মধ্যবিত্ত ও প্রকৃত স্বাধীনতার জন্ম । মানবাস্মা যত 

হীনাবস্থ এরূপ শত সহঅ লোক আছেন, দিন বন্ধ ও জড়-ভাবাপন্ন, ততদিন বাহিরের 

স্বাহার। সহশ্র প্রকার প্রলোতনের দিকে অবস্থা সহত্র অনুকূল হইলেও কেহ মানবকে 

নুক্ষেপ৪ নো করিয়া অকুঠিততাবে :৪ শ্বাধীন রাথিতে পারে না। আমরা 

কাহসের সহিত শ্বীয় স্বীয় কর্তব্য পালনে মানবাস্মীকে যতদিন একটী মহৎ বস্ত বলিয়া 

সর্বদ] নিযুক্ত । তাহাদের আয় অল্প কিন্তু মনে না করি, “দিন ইহার অধিকার 

সাধু ইচ্ছ। অতি মহৎ; তাহাদের সংলারের সকলকেও মহৎ বলিয়া মনে হয় না এবং 

অসচ্ছল! অধিক কিন্ত অন্যায়-প্রাপ্ত অর্থের স্বাধীনতার প্রকৃত তাপর্য্য আমরা বুবিতে 

প্রতি ঘ্বণা অত্যন্ত প্রবল। তাহার! হুর্বল পারি না। জন-সমাজের প্রতি ন্থপ্টিপাত 

কিন্তু প্রবল অত্যাচারকারীর ফ্বারস্থ হইবার করিলে এবং মানবের ইতিহাসের বিষয়, 

নানা বিন্দুমাত্র নাই; তাহারা সহায় সম্বল আলোচন! করিলেই আমরা একটা বিষয় 

বিহীন কিন্ত সত্যানুষ্ঠানে সাহস অতি দেখিয়। বিন্মিত হই। €সটী এই-__দেখিড়ে 

বিপুল; ্াহাদের বিদ্যাবুদ্ধির গৌরব নাই পাই, ষে জাতি বহুদিন দাসত্ব শৃঙ্খল গলে 

কিন্ত নিজ র্ধাব্যের প্রতি আস্থা অতি দুঢ়। ধারণ করিতেছে, তাহাদের চরিত্র অতি হীৰ 

মীনবদেছের মধ্যে গেকুদগ যেরূপ, জন- হয়, সামীজিক রীতি নীতি অতি কুৎসিত 

সমাজ মধ্যে এই সকল লোক সেইরূপ হইয়। যায়, বিবিধপ্রকার পাপাচরণ তাহা 

হারাই জন-সমাজকে দণ্ডায়মান রাখেন । দের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে। ' আবার 

সৌভাগ্যক্রমে যে সমাজ মধ্যে এই শ্রেণীর যে জাতি ইন্রিয়পরায়ণ ও নীচ ন্খাসক্ত 

(লোকের সংখ্যা অধিক, মে সমীজ, সামা হইয়! পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে 

“জি বা রাজনৈতিক. শ্বাধীনত| লাভ করি- অচিরকাল মধ্যে দাসত্বের শৃঙ্খল গলে ধারণ 

বেই করিবে । ইংলগ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেনীর করিতে হয়। এই উভয়ের একই কারণ । 

€লাোকেরাই এক্ষণে সকল বিষয়ে নেতা, । পরাধীনতাতে মানবাস্মার মহত্ব-জ্ঞানকে অগ্রে 

নাড়ি পমীজে ভহারাই চিন্তও ভাবের ) জুপ্ত করে, তৎপর সেই জাতি বিবিধ 
পথ প্রদর্শক; শিল্প-বাণিজ্যে তাহারাই অগ্র- | প্রকার ছুর্নীভি-জালে জড়িত হইয়া পড়ে । 

সর ও কৃতী, রাজনীতি সংশোধনে তাহারাই | আবার 'অপরদিবকে পাপাচার মানবাম্মার মহত 

উৎসাহী ও দক্ষ। বিদ্যা, বুদ্ধি, দক্ষতা, জ্ঞানকে গ্রান করে, স্মৃতরাং সে জাতির দাসত্ব 
€তেজস্থিত| প্রভৃতি গুণে তাহারাই জগ্রগণ্য। নিগড় ধারণ করিবার উপযুক্ত হয়। 

কিন্ত ইংলগ্ের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই উন্নতির সকল প্রকার আধ্যাত্মিক শ্বাধীনতার 

&৪ প্রভাবের মূল কোথায় ? তাহাদের মধ্যে মুলে মানবাত্মার মহত্ব-জ্ঞান। কিন্তু মানবাম্মা 

গ্রত্যানরাগী, স্বাধীনচেতা ুতেদন্দী পুরু- যে মহুৎ। এ জ্ঞান আমাদিগের কখন হয়? 

ের সংখ্য। অধিক, এই জন্যই তাহাদের সেই মহত্বের পরিচয় আমর! অগ্রে নিজ 

£িত শক্তি । অস্ত্রে পাই, পরে অপরের মধ্যে দেখি। 

বতই চিত্ত কর! যাইবে ততই দেখিতে নিজ সস্তরে আত্মার মহত্ব তখনি বুঝিতে 

গ্াইর যে) আধ্যাগ্িক মুক্তভাব হইতেই পারি, ষঞ্সন নিজের কর্তৃত্বশক্তির পরিচর 



ভাজ, ১২৯০ ॥ ) 

পই অর্থৎ যখন নিজের প্ররুত্তিগণকে 

শাসনাধীন করিয়া তছুপরি সত্যের ও 

হ্ঠায়ের মহিমা প্রতিষিত করিতে পারি, 

যখন অনুভব করি যে আমি মুক্তজীব। 

সুতরাং ধন্মনিয়মের মহিমা! যে জানে না; 

সে আত্মার মহিমা! জানে না) যে আত্মার 

মহিমা জানে নাঁ, সে স্বাধীনতার প্রত মর্ম 
অবগত নয়। 

ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে 
দেখিতে পাই, যে পরিমাণে মানবাত্মার 

মহুত্বের জ্ঞান পরিস্ষট হইয়াছে' যে পরি- 

মাণে মানব-বিবেকের সমাদর বদ্দিত হই- 

য়াছে, ষে পরিমাণে শ্বাধীন চিত্তর মোত 

প্রবাহিত হইয়/ছে, মেই পরিমাণে সামাজিক, 

রাজনৈতিক সকল প্রকার স্বাধীনতা পুতি 

প্রাপ্ত হইয়াছে । ইউরোপের বর্তমান 

প্বাধীনতার ভাব ইহার প্রমাণ স্থল। লুখথার 

যে দিন মানব-বিবেকের মহিম] ঘোষণ। 

অব্যভারত | ১ টি 

করিয়াছিলেন, সেই দিন প্রথম চার্লসের 
মৃত্যু, ঘবিতীয় জেমসের পদচ্যুতি, ও ফরাসি 

বিদ্রোহাগ্রির হ্বচনা হইয়ছিল। অর্থাৎ 

লুথার ধর্নন্বন্ধে মানব বিবেকের যে মহত্ব 

ঘোষণা করিলেন, সেই ভাব ইউরোপের 

চিন্তার মধ্যে প্রবিই হইয়া সকল বিভাগকে 

ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। ক্রমে অত্য।চারী 

রাজাদিগের নিংহাসন কম্পিত হইতে লাগিল, 

সকল প্রকার সামাজিক দাসত্বের মূলে কুঠার 

পড়িতে লাগিল, নরনারীর রাজনৈতিক ও 

সামাজিক স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন কর! 

হইল। নেই সংগ্রাম অদ্যাপি চলিতে ছে--. 

লুথার যে ভাবআোতকে প্রবাহিত করিরাছেন, 

তাহা অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে নিজ কার্য সাধন 
করে নাই। ক্ষণ যে চতুদ্দিকে স্বাধীনতার 
সংগ্রাম চলিতেছে, তাহার মধ্যেও মান্ৰ 

বিবেকের মহত্বের ভাব দেখিতে পাইব । 

জমজ 

পাশ্চাত্য মায়াবাদ ব! অড্তবাদ। 

৩। ইব্ড্িয় বিষয়। 

আমাদের দ্বিতীয় সংখ্যক প্রস্তাব কোথায় 

শেষ হইয়।ছিল, তাহা পাঠকের ম্মরণ আছে 

কি? আমাদের দৃষ্টির বিষয় বস্ভতঃ আমী- 
দের চক্ষু-সংশ্লি, দুরস্থ বস্ত দর্শন আমাদের 
পক্ষে অসম্ভব, ইচ্ছা এখন প্রায় সর্বসম্মত; 

এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া! তপর প্রস্তাবের 

শেষতাগে আমরা.এই বিষয়ে একটি যুক্তি 

প্রয়োগ করিয়াছিলাম; পাঠক সেই যুক্তিটী 
মরণ করিয়া বর্ডযান প্রস্তাব পড়িবেন। 

ই প্রম্তাব পূর্ব প্রস্তাবেক্টই শেষাংশ মাত | 

আমাদের দৃষ্টির বিষয়. যে আমাদের 
ইন্ড্িয়-সংশ্লিষ্ট, দুরস্থিত পদার্থ দর্শন যে 

আমাদের পক্ষে অসম্ভব, এই সন্বদ্ধে প্রসিদ্ধ 

প্রকৃতবাদী দার্শনিক সার উইলিয়ম হ্যামি- 
প্টন বলিতেছেন,_“দুরস্থ বস্তু অর্থাৎ আমা- 
দের ইন্জ্রিয়ের সহিত অসম্পর্কিত বন্ত দর্শনের 

বিষয় বল1-_ভাব, বাঁক্য অথবা উভয়তঃ ভাব 

ও বাক্যের গোলযোগ মাত্র। কোন বাহ্য- 

বস্ত যতটুকু আমাদের ইন্দ্িয়ের সহিত সম্পর্কিত 
থাকে) ততটুকু মাত্রই ৃষ্ (099:99২560) হয়, 



১৫৫ 

এবং ইহা! যত টুকু ইন্দ্িয়েতে বর্তমান, তত 

টকুই ইন্্িয়ের সহিত সম্পকিত। যথা 

আমরা চক্ষু হবার! হুর্ধয বা চন্রকে দেখি এই 

বাক্যটী অসত্য অথবা লুপ্তাংশবিশিষ্ট (1110- 

$৫2]. ) আমরা দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত সাক্ষাৎ 

সংগ্রিই কঙকগুলি আলোকের অবস্থাস্তর 

মাত্র দেখি ; স্ৃতরাং ভাঃ রীড্ যে বলিয়াছেন, 
যখন দশ জন লোক হৃর্ধা বা চন্দরকে দেখে 

খন তাহারা সকলে ঠিক একই বন্য দেখে, 
এই কথা বিজ্ঞানতঃ সভ্য হওয়। দুরে থাকুক্, 

বাস্তবিক কথা এই যে, এই ব্যক্তিদিগের 

অধো প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন বন্ধ দেখে, কারণ, 

প্রত্যেকেই তাহার ইন্দরিয়-সংশ্লিষ্ট এক একটী 

ভিন্ন ভিন্ন আলোকরাশি দেখে। বস্ততঃ 

ক্রমান্বয়ে এক এক চক্ষু হার! দৃষ্টিপাত করিলে 

আমর! দক্ষিণ ও বাম চক্ষু দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন 

বন্ত দেখিতে পাই। দৃতি (1)61991)0107) দ্বারা 

নয়--যুক্তিবিশেষ দ্বারা আমর! ইপ্রিয়-বিষয় 

সমুহের সহিত সাক্ষাৎ জ্ঞানের অস্তরালস্থিত 

সত্ব। সমূহের সম্বন্ধ জ্ঞাত হই।”* নিতাস্ত 

বদ্ধমূল লৌকিক বিশ্বাম সমুহও বিজ্ঞানের 
চক্ষে কতদুর ভ্রান্তিপূর্ণ হইতে পারে, এই 

উদ্ধৃত অংশটি পড়িয়া পাঠক তাহা সহজেই 

বুঝিতে পারিবেন। যাহা হউক আমাদের 

আলোচ্য মু বিষয়ে আমা যাকৃ। বণ 

মানসিক অবস্থা কি পদার্থের গুণ, এই সম্বন্ধে 

যদি পাঠকের এখনও সন্দেহ থাকে, তাহা 

হইলে এই বিষয় আরো ২।১টী কথ! বলি। 

পাঠক অবশ্যই জানেন যে, অন্ধকার স্থিত 

পদার্থ কেবল ষে বর্ণশৃন্য তাহা নহে, ইহা 
অদৃশ্য, এবং কেবলমাত্র স্পর্শগোচর । পুনশ্চ, 

ইতিপূর্বে বাহ! বলা হইয়াছে তন্থারা পাঠক 
ক [58060163 00. 706691)0005109) 1490. 
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বুঝিয়া থাকিবেন যে, এই অদৃশ্য স্পর্শ্টগাচর 
পদার্থ কখনই আমাদের কর্তৃক দৃ্ট হয় না? 
আমাদের দৃষ্টির বিষয় যাহা! তাহ? আমাদের 
চক্ষুলংলগ্র চিত্র; এই চিত্র সেই বস্ত-পতিত 
আলোক কর্তৃক অঙ্কিত বটে, কিন্ত এই চিত্র 

সেই পদার্থ নহে, এমন কি ইহা সেই পদা- 

খের প্রতিরূপগ নহে; একটি বস্তকে আর 

একটি বস্তর প্রতিরূপ বলিয়া! চিনিতে হইলে 

উভয়কেই দেখ। আবস্তক, কিন্তু এস্বলে তাহা 
হয় নাই; যে বস্তু হইতে পতিত আলোক 

আমার চক্ষুতে চিত্র অঙ্কিত করিল, তাহা তো 

কখনই আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই,_-এবং 
হওয়াও অসম্ভব, কেনন। দৃষ্টির বিষয় মাত্রই 

চক্ষ-সংহ্িই হওর1 চাই; স্তরাং সেই 
বস্তর সঙ্গে আমার দৃ্ চিত্রের সাদৃশ্ত আছে, 

কিরূপে বুঝিব? সেই স্পর্শগোচর পদার্থও 

এই দৃ্ পদার্থে কেবল কার্য কারণ ও চিহ্ু 
চিহিতের (8:৫0 100 8০ 95069101017 

701) সম্বন্ধ মাত্র. সার্ৃশ্ঠগত সম্বন্ধ কিছুই 
নাই। স্ৃতরাং পাঠক, ভুমি যে বাহ্য বস্ততে 

বর্ণ আরোপ করিতে যাইতেছ, তাহ! ঘখন 

একেবারে দৃষ্টির অগোচর তখন তাহাতে 
বর্ণের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব? চির-অদৃ্ 
এবং চির-মদৃশ্ঠ পদার্থে দৃ্ এবং দৃপ্ত বর্ণগুণ 
আরোপ করা অপেক্ষা অধিক অনঙ্গত আর 

কি হইতে পারে? পাঠক বলিতে পার 

ভিন্ন ভিন্ন বস্তর এমন তিন্ন ভিন্ন গুণ অব- 

শ্তই আছে, যাহ! থাকাতে আসে।ক-সংস্পর্শে 
ভিন্ন ভিন্ন বস্ত হইতে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ বোধ 

উৎপাদন করে। হা, থাকিতে পারে, কিন্ত 

এই গণ অদৃষ্ঠ।, অদৃশ্য গণের আলোচনা 

হইতেছে না,দৃশ্য বর্ণের আলোচনা'হইভেছে; 
এবং আলোচনাতে প্রমাণিত হইল-যে, কেবল 

মাত্র স্পর্শগোচর অদৃষ্থ পদার্থে দৃষ্ট ও দৃশ্ত 
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গুণ ষে'বর্ণ তাহা থাকা অসম্ভব । অতঃপর, 
অৃশ্ত ইথারের অদৃশ্য আন্দোলন যে দৃষ্ত বর্ণ 
হইতে পারে না, তাহা পূর্বেই প্রদর্শিত হই- 

য়াছেঃ শ্বায়বিক কম্পন যে বর্ণ নহে তাহাও 

নিঃসন্দেহ। তৎপর থাকে কেবল একটি মান- 

সিক অন্ুভব-অস্থারী মানসিক অবস্থা 

ইহারই নাম বর্ণ । 

আর অধিক বল! নিষ্পয়োজন ; একটি 

প্রাকৃতিক তত্বের উল্লেখ মাত্র করি,_-একই 

বন্ধ নান অবস্থায় নান। বর্ণে দেখায়, 

সাক্ষার্খর্শন ও অন্ধুবীক্ষণ দ্বারা দর্শন, 

দ্ূরত্ধ ও নৈকট্য, আলোকের আধিক্য ও 

অল্পতা, তীক্ষু দৃষ্টি ও ক্ষীণদৃষ্টি, সুস্থ চক্ষু ও 
পাঙুঁ-পীড়িত চক্ষু )20001০5৫)এই সকল ভিন্ন 
ভিন্ন অবস্থাতে বর্ণনান্ুভবে যে গুরুতর পার্থক্য 

হয় তাহাতে ইহাই প্রমাণ করে বে, বর্ণ কোন 

স্থায়ী বাহ্যিক বস্ত বা বস্ত-গুণ নহে, ইন্দ্রি- 

য়ের অবস্থান্থসারে পরিবর্তনশীল মানসিক 
বিকার, মানবিক ভাব মাত্র ।* 

পঞ্চমতঃ স্পর্শের্জরিয় । ইহার বিষয় উষ্ণতা 
ও শীতলতা, মস্থণতা ও ককশতা। এই 
সমুদায় বিষয়ান্ছভবের সহিত বল প্রয়োগ 

করিলে, সঙ্গে সঙ্গে আর হুইটী বিষয় অনুভূত 
হয়-_কঠিনতা ও কোমলতা । এখন দেখ। 

যাক, এই বিষয় গুলি বাছা বিষয়ঃ কি আমা- 

দের মানসিক অবস্থা মত্র। অনেক সময় 

বাহ বস্তর সংস্পর্শে আমরা যে স্পর্শাহভব 

করি তাহাকে কি শীতল কি উষ্ণ কিছুই বল! 
যায় নাঃ তাহাকে কেবল স্পর্শ মাত্র বল! 
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যাইতে পারে। আচ্ছা, পাঠক এরূপ একটি 
স্পর্শ অনুভব করিয়! ভাবিয়। দেখ দেখি তাহ! 

কি? ম্পর্শান্বভব করিলেই আপাততঃ তিনটা 
বিষয় মনে পড়ে (১) আমাদের শরীর, 

(২) বর্ণ, বিস্ততি প্রভৃতি ইন্দ্রিয় বিষয় 

ঘটিত একটি বস্ত, (৩) এই ছুয়ের সংযোগে 

উৎ্পন্ত্র একটি মানসিক অবস্থা (990896100) 

এই তিনটা বিষয়ের মধ্যে তৃতীর়টীই যে 
সাক্ষাৎ স্পর্শের বিষয়, তাহ] কিঞ্চিৎ চিত্ত 

করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। এই 
ভাব সম্পূর্ণরূপেই মানসিক অবস্থা মাত্র, 
মন-নিরপেক্ষ হইয়। থাক! ইহার পক্ষে অস- 

সতব। এই ভাবান্থভবের সঙ্গে সঙ্গে ইহার 

কারণরূপী যে একটা বাহ্য বস্তর জ্ঞান অন্ধু- 
ভূত হয়, পাঠক কিপিং ভাবিলেই বুঝিতে 

পারিবেন, তাহা স্পর্শেন্দ্িয়ের বিষয় নহে, 

তাহা আম্মপ্রত্যয় অথবা অন্ঠ ইন্দ্রিয-খটিত 

অভিজ্ঞতার ফল। এই বিষয় পরে আলো- 

চিত হইবে। কেবল স্পর্শ সম্বন্ধে যাহ! বলা 

হইল শৈত্য ও উর্ষত্ব সম্বন্ধেও ঠিক 
তাহাই বল| যাইতে পারে। অগ্নির নৈকট্য 

বশতঃ আমি যে উষ্ণতা অন্থুভব করি, 
তাহা অগ্রিতে না আমাতে? অগ্রি প্রভৃতি 

বস্তর সুক্ম পরমাণু সমূহের অতি ত্বরিত 
আন্দোলন ইথার যোগে আমাদের শরীরে 

পরিচালিত: হওতঃ স্নায়বিক কম্পন উৎপন্ন 

হইলেই আমর! উত্তাপান্ছভব করি। পাঠক 
ভাবিয়া দেখুন আমাদের অনুসৃত উত্তাপ 
কি। পরমাণু বা ইথারের আন্দোলন 

উত্তাপ নহে; বিজ্ঞান ইহাকে উত্তাপ 

বলিতে পারে, কিন্তু বস্ততঃ ইহা আমাদের 

অনুভূত উত্তাপের কারণ বা পূর্ববস্তী ঘটনা 
মাত্র; আমাদের অনুভূত উত্তাপের সহিত 
ইহার কোন সাদৃশ্ত নাই। স্সতঃপর ল্লায়- 
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বিক কম্পন, ইছাও উত্তাপ নহে, ইহা 
উত্তাপের আনুষঙ্গিক অবস্থ মাত্র ; তৎপর 
থাকে কেবল একটী মানসিক ভাব মানসিক 
অবস্থা, ইহাকেই আমরা উত্তাপ বলি। 

বল] বাহুল্য যে, এই' মানসিক অবস্থা মন- 

বিচাত হুইয়] থাক1__কোন জড়বস্তে থাকা 
. একেবারেই অসম্ভব। এই. বিষয়ে আরে! 

ছুই একটী কথা, বলিতেছি। পাঠক কে'ন 

উপারে তোমার এক হস্ত উষ্ণ ও আর এক 

হস্ত শীতল কর,তৎ্পর একটা পাত্রস্থিত জলকে 

ক্রমান্বয়ে এক এক হস্ত দারা স্পর্শ কর, 

দেখিবে এক হস্তে ইহ! শীতল ও আর এক 

হস্তে উষ্ণ বোধ হইবে। এখন এ জল 

উষ্ণ কি শীতল, কি বলিব? একই বস্ত 

এককালে কিরপে উষ্ণ ও শীতল ছুইই 

হইবে? যদ্দি বল অনুভূত বিষয়দ্ধয়ের মধ্যে 

একটী বস্ত-গুণ আর একটা মানসিক 
ভাব, তবে বল দেখি কোন্টী মানসিক ভাব 
আর কোনটা বস্তগুণ? একটীকে মানসিক 
ভাব বলিলে আর একটীকে তাহ! ন। 

ঘলিবার যুক্তিযুক্ত কারণ খুদ্দিয়া পাইবে 
না। এইরূপ অনেক দৃ্াত্ত দ্বারা দেখান 
যার, শরীরের অবশ্থান্থসারে একই বস্ত 

এককালে শীতল এবং উষ্ণ উভয় গুণা- 
ক্রান্ত বলিয়া বোধ হয়, এই সমুদায় 
দত্ত আমদের মীমাংসার বিশেষ পরি- 

পোষক । শৈত্য ও উষ্ণতার বিষয় যাহ! 

বল! হইল এফং কঠিনতা ও কোমলতা সন্বদ্ধে 

যাহা বলা হইতেছে, এই উভয়ের সাহায্যে 

মস্থণতা ও কর্কশতার বিষয় বুঝা! যাইতে 

পারে। আমার সম্মুখস্থ টেবিল কঠিন 
ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই ইহাকে 

অজবিশেষ দ্বারা স্পর্শ করিয়া ইহাতে বল 

প্রয়োগ করিল ইহা আমার জঙ্কের গতি- 

নবাভারত 1. (১ম খণ্ড, সংখ্যা । 

রোধ করো। (ইহা বাতীত টেবিল সন্বন্থীয় 

যে সকল আনুষঙ্জিক ইন্দ্রিয়বিষয় যথা 

বর্ণ, বিস্তৃতি স্পর্শ বোধ ইত্যাদি, পাঠক এই 

সমুদায় এখন ছাড়িয়া দাও, কেন না এই 
সমুদায় স্পশশন্্য়ের বিষয় নহে ।) এই 
গতিরোধ ব্যাপারে ছুইটী বিষয় জ্ঞাত, হওরা 
যায়, (১) আমার মাংসপেশী সম্বন্ধীয় একটা 
অহ্ুভব যাহাকে 

বলা হয়, (২) এই ইন্দ্রিয়বোধে.খপারদক 

একটা বাছিক শক্তি । প্রথমে[ক্ত বিষয়টীই' 
ইন্জিয়ের বিষয় এবং ইহা ম্প£তঃই ইব্িয়- 

বিচাত, মন্বিচাুত হইয়া থাকিতে অক্ষম. 
দ্বিতীয়টী কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে, (যদ্দি 
হয়, পাঠক বল কোন্ ইন্দ্রিয়ের?) ইহা 

আন্ম-প্রতায়, যুক্তি ৰা করনর বিষয়, 

অতএব ইচ্ছাকে ইন্দ্রিয়াতীত সুতরাং আধ্যা- 
স্বিক বন্ত বলির ছাড়িয়া দিতে হইবে। 
অতএব কঠিনতা কোমলতা আর কিছুই: 
নহে, আমাদের মাংবপৈশিক বোধ (09৪- 
90197 ৪9105450101) ) এর অল্পতা আধিক্য 

এবং বাহক শক্তির প্রবলতা ও ক্ষীণত! 

মাত্র। অতএব দেখা গেল আমাদের 

স্পর্শেন্দিয় আমাদিগকে কোন বাহ্যিক 

ভৌতিক বস্ত্র জ্ঞান দিতে অক্ষম । 

আমাদের ইন্দ্রিয় পরীক্ষা শেষ হইল।। 

আমরা এক একটা করিয়া সমুদায় ইন্দ্রিয় 
সম্বন্ধে দেখাইলাম যে, ইহাদের বিষয় 

সমূহ আমাদের জ্ঞ|ন-নিরপেক্ষ মন-বহ্িভূতি 
বাহিক বস্ক নহে, আমাদের মানসোখ্পন্থ' 

অবস্থাপরম্পরা মাত্র । কোন বিশেষ ইন্দ্রিয় 

বিষয়ের আলোচন। কালে অন্য বা অন্যান্য 

ইন্ছ্িয়-বিষয়ের এমন ভাবে উল্লেখ করিতে, 
হইয়াছে, যাহাতে পাঠকের হঠাৎ বোধ 

হইয়া থাকিতে পারে যে, আমরা সেই 

170190019) 901080611)12. 



ভী্র, ১২৯০ । ) 
চা 

সমুদায়কে আত্মা-বর্হিভূত বাহা বস্ত বলিয়। 

গ্রাহা করিয়া! লইয়াছি, কিন্তু বাস্তবিক আমরা 

ইন্জিয়ের বিষয়কে কখনই এই অর্থে গ্রহণ 

করি নাই; কিঞ্চিৎ পরেই আবার দেখাই- 

যাছি সেই সেই ইন্দ্রিযবিষয় ও মানসিক 

অবস্ত। বই আর কিছুই নছে। অতএব 

আমাদের প্রথষয প্রশ্নের মীমাংসা হইল, 

নধাভারত 1 ৫৩ 

ইন্িয়গোচর পদার্থের নামই যদ্দি জড়- 
পদার্থ হয়, তবে জড়-পদার্থ মানসিক অবস্থা 
পরম্পরা মাত্র? ইহা প্রমাণিত হইল । অত 
পর এই প্রশ্নের আন্ষক্জিক কতকগুলি 
প্রশ্ন এবং প্রকৃতবাদী দার্শনিকগণের করিত 
ইন্দ্িয়াতীত কোন অচেতন পদার্থ আঙ্ছে, 
কি না, এই প্রশ্নের মীমাংসা করিব। 

বীর এবং বীরত্ব । 

মানুষ, মানুষ কেন ?--অল্পদর্শা এ কথা 

শুনিয়া হাসিতে পারে । তবে হাসিবে ন। 

কে ?-ষিনি অতল নাগরে ডুবিতে গিয়া; 
শেষ ন! পাইয়া, ফিরিয়! আসিয়াছেন; 

ধিন্নি বিশাল গগণবক্ষ তন্ন তন্ন করিতে 

গিয়া, আদি অস্ত না দেখিয়া, নিবৃত্ত হুই- 

য়াছেন। হাসিবেন না তাহার! । আর হাসি- 

বেন না,যিনি মানব হৃদয় ভাল করিয়। 

পাঠ করিয়াছেন, ঘিনি মানব প্রকৃতির 

গু মনন অবধারণ করিতে অন্ততঃ চিন্তা 

করিয়াছেন । যিনি মন্ুষ্য-চরিত্র-সাগরে 

ডূবিয়া, তল স্পর্শ করিতে না' পাইয়া, 
অবীক এবং ন্তন্তিত হইয়াছেন, এ প্রশ্নের 
উত্তর তিনিই ধীর ভাবে দিবেন । 

মান্ুষঃ মানব কেন ? মানব শ্বদয়ে 

তেজ আছে, মান্য অগ্নির সন্তান ॥ মান্থ- 

যের অস্থি সকল অগ্নি দ্বার নির্মিত, সন্ুষ্যের 

ধমনীভে অগ্নি ক্রোত প্রবাহিত, প্রতি 

মানুষই "অগ্রিময় জলভ্ত পুরুষ | ”” এই জন্যই 
মানষ+' যাছষ। তোমরা সকলে একত্র 

হইলে, এ বর্ষার বান-উচ্ছ্বপিত গঙ্গার হুর্বা'র 
নোত রোধ করিতে পার, এ সমুন্ত হিমা- 

২৩ 

প্রিকে চূর্ণ বিচুর্ণ করিতে পার, ধঁ আকাশের 

তারা, চন্দ্র, হুর, একটী একটী করিয়া 
তুলিয়া, হয়ত, প্রশাস্ত মহাসমুদ্রের জলে 
ডুবাইতে পার, পারন| কেবল একটী কাজ । 
এরঁক্ষুদ্র মানব হৃদয় খানিকে”-ফদি উহাতে 
প্রকৃত মন্ুষ্যত্য থাকে,__পৃথিবীর সমগ্র বল 

প্রয়োগ করিলেও, উহার নিজের স্থান 

হইতে, একচুলনও নডাইতে পারিবে না? 

প্রকৃত মান্ছব এক দিন যাহা অন্যায় 

বলিয়া স্থির করিয়াছে, অকর্তব্য বলিয়! 
জানিয়াছে, ধত দিন তাহার মনে সেই 
সকার থাকিবে, তত দিন, পৃথিবীর সমগ্র 

শক্তি কেন, যর্দি এই বিশাল বিশ্বনিহিত 
সমগ্র শক্তি প্রযুক্ত কর, এমন কি ফন্দি 
অসঙ্গত না হইত; তবে . ইহা বলিতে 

সাহন করিতাম, যদি ঈশ্বর দ্বয়ং আপিয়াও 

তয় প্রদর্শন করিয়া বলিতে পারিতেন,_- 

তোমাকে ইহা করিতে হুইবে,--এক গা্ছি 

লব্ু তৃপের অপেক্ষা্ড সামান্ত বোধে সেই 
ভয়-প্রকট ক্রুকুটিকে সে অবহেলা করিয়া, 
অটল চিতে, পূর্বস্থানেই দাঁড়াইয়া! থাকিবে । 

আমরা মানব-হবদয়ের এই সমুক্লত ভার্ব- 



১৪৪ নবাভাঁরত। (১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখা । 

কেই, বীরত্ব উপাধি (দিতে প্রত্থত। আর বলয় গ'জ্র ইতিহাসের বক্ষ আজও 

বীর কে? একথার কি উত্তর এখনও বাকী কলঙ্কিত করিতেছে কেন? ক্রমওয়েলই 

রহিয়াছে? বীর তিনিই, যিনি এই বীরত্বের বল, আর শিবজির ন।মই কর, পুজনীয় দেব- 

প্রকাশক ।-বাহার হৃদয় নিহিত সতান্রাগ | ছু্লভ স্্.শীন গার মাননীয় নামে, যাহারা 

ও ন্যায় প্রিয়তা-রূপ মহা দাবাগরিতে বিশের ূ রাক্ষসের কাধ্যে ব্যাপৃত হইতে পাবে, মানুষ 

সমস্ত শক্তি তৃণপুঞ্জের ন্যায় পুড়িয়া! গেলেও ূ বলে বলুক, ইলিয়দর এবং রামায়ণ, মহাভারত 

আপনি, আর্পনার স্থানে, অচত থাকেন হইতে বর্তমান শতাব্দীর মহা! কাব্যাবলী 

বীর তিনিই । বীর সেই দেবপুরুষ_বীর পর্যযস্ত, সমস্ত পুরাণ, ইতিহাস, এইরূপ 

সেই মহাত্মা, এখন দেখি__পৃথিবীর মানুষেরা! বীরগণের গুণ বর্ণনা এবং স্ততিগান করে 

কাহাকে বীরত্ব, কাহাকে বীর বলে । করুক, আমরা ইহাদিগকে বীর বলিয়া, 

_ হ্বীরের প্রতি সমাদর প্রদর্শন, বীরত্বের সেই পবিত্র অমর-বাঞ্থিত আখ্যায় কল- 

পুজা, মনুষ্য প্রকৃতির অবশ্থান্তাবী ফল। স্কের কালিমা ঢালিতে পারিব না। ওয়া- 

সাধারণ মানব-হৃদয় তন্ন তন্ন করিরা, দেখি- শিংটনই ৰল, ম্যাট্পিশীই বল, আর গ্যারি 

লেই ইহার প্রমাণ অবধারিত হইতে বল্ডীর নামই কর, ফাহাদের হৃদয় এবং 

পারে। পৃথিবীতে এমন দেশ নাই, এমন বিবেক, হস্তস্থিত অপিকে, পবিত্র মানবা- 

স্থান নাই, যেখানকার অধিবাসী মানুষেরা, স্বার আবাস গৃহ রূপ নরদেহ রুধিরে অভি- 

সাধারণ ভাবে, মনুষ্য হ্বদয়ের স্বাভাবিক যিক্ত করিতে সস্কোচিত হয় নাই, স্বর্গের 

শুজবত্তার পক্ষপাতী নয়। দুঃখের বিষয় দেবদেবীগণ, বীর বলিয়া, তাহাদের মন্তকে 

এই)_ শিক্ষা) ও জ্ঞানের অগ্রাচ্রধ্য হেতু, ; পুশ্পবৃষ্টি করিতে পারেন, কিন্ত মহান 

' মন্ুষাসকল যেমন ঈশ্বরদতত অপরাপর মহৎ, ঈশ্বরের নাম ম্মরণ থাকা পর্য্যস্ত, এ ক্ষুদ্র 

গুণ সমূহের বিষম অপব্যবহ্থার করিয়া, জগতে প্রাণ, দেবজগতের সে কার্ধাকেও, প্রশংস- 

হিতের পরিবর্তে কেবল অনিষ্টই আনয়ন নীয় বলিতে সক্ষম হইবে না। 

ফরিয়াছে, সেই মানুষের হাতে পড়িয়া, এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে,-_দছুষ্টের 

বীরত্বের অবস্থাও তাহাই ঘটিয়াছে। ঈশ্বর দমন করিয়া, আপনার দেশকে এবং মানব 

অগ্নি দিয়া, মানুষকে বলিয়াছিলেন, ইহা সাধারণকে, উদ্ধার করা! কি বীরত্ের কার্য 

পরম উপকারী, ছষ্ট মনুষ্য তাহা! গৃহে নয়? মানব সাধারণ কে?--ইটালীর বা 

ংযোগ করিয়া পৃথিবী পোড়াইয়! ফেলিল! ফান্ের অধিবাসী কয়েকটা? না উত্তর 

পরমেশ্বর অস্ত্র দিয়! বলিলেন, ইহা| জগৎকে আমেরিকার না দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী 

. ব্রক্ষ। করিবে, পাষগু মানব, তদ্থারা সংসারে গণ ?__না তাহাদেরও মধ্যে আবার কতক- 

[বনাশের বিভীষিকা! আনায়ন করিল ! নতুবা গুলি বাদে কতকগুলি লোক মাত্র ? . মানব- 

মররুধির-পিপাস্থ জঙ্গিল। তৈমুর, এবং সাধারণ কে? মানব সাধারণ সমস্ত জগৎ" 

নাদিরশাও বীরের পবিত্র নাম পাইল কেন ? বাসী,--পরম পিতার সমস্ত পুত্র কন্ঠ 

সরাশার চিরক্রীত দাস, দন্ত্যতা-ব্যবসায়ী আফি.কার জঙ্গলবাী নিথো। হইতে সভ্য 

ঘেকেন্বর এবং নেপোঁলিয়ন বীর চুড়ামণি | জগতের শিরচুড়ামণি পঞ্ডিতমণ্ডলী পর্যয 
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নি ৩ 

মকলেই মানব সাধারণ শর্বের অভিধেয়। 

“সকলের পিতা মাতা এক, মকলেই নকলের 

ভাই ভগ্বী” এই মূলমন্ত্র মানব সাধারণ ব। 

মনুষ্য জাতির প্রাণ । একটী পরমাণুর প্রতি 

অপর পরমাণুর আকর্ষণ শক্তি কোথা হইতে 

আসিল? বিজ্ঞান আজও এ কথার নুষ্পষ্ 

উত্তর দিতে অসমর্থ, কিন্তু এক মানব অপর 

মানবের প্রতি যে জন্য আকৃষ্ট হয়, তাহার 

মূল আমরা জানি। সেই মুলকেই মানব 

জাতির প্রাণ বলিলাম । এই প্রাণরূপ 

নিগুঢ় সন্বদ্ধ, জ্ঞানীর চক্ষে, বিশ্বাসী ধাশ্মিকের 

চক্ষে, অচ্ছেদ্য, অলভ্থ্য। এই অচ্ছেদ্য 

সম্পর্ক কি সামান্য নদিটী, নামান্য পর্ব্বতটী, 

সামান্য সাগর বা উপসাগরটার ব্যবধানে, 

সামান্য মত-পার্থক্যে, সামান্য অপরাধে, 

উল্লজ্ঘিত হইতে পারে? এমনও কি কোন 

কারণ ঘটিতে পারে যে, মানুষের অবিকৃত 

হৃদয় এবং বিবেক, এই পূজনীয় পবিত্র 

সন্বদ্ধকে রক্তাক্ত অগির অগ্রে উড়াইতে 

বলিবে? কেন? বুদ্ধ কন্ফোসী এবং 

উদ্ধারের জন্য, জগতের পরিত্রাণের জন্য, 

কান্দিরাছিল না? তবে পৃথিবীকে আজ 

দ্বর্গে পরিণত করল কে? আজ নাম্যের 

মহাসঙ্গীত জগতে ছড়াইল কে? আসতে 

আসতে সংঘর্ধণ জনিত ছলজ্জল অগ্নিরাশি,_ 

নী, পানিপথ, ওয়াটার প্রভৃতি সমর" 

ক্ষেত্রের শত সহত্রমুখী নররুধিরধারা_ 

ভরাত রক্তের পাপময়ী নদী না, শোকাতুগা 

নব্যভারত । 

০৬ ০ াশীস্ি শি তি 

১৫৫৯ 

মল 

এবং সাম্যের মহাসঙ্গীতে সমস্ত আকাশ 

ধ্বনিত করিলেন, তীহারাই কি প্রকৃত বীর 

নন? যিনি, গলিত কুষ্ঠ রোগীকে, প্রাণের 

আবেগে কোলে করিয়া,_ আলিঙ্গন করিয়। 

আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন, ধিনি দস্থ্যর 

দারণ নিষ্পীড়নেও প্রেমের মহামন্ত্র ন| 

ভুলিয়া, বলিতে পাঁরিলেন_-“মেরেছে, 

মেরেছে কলসীর কাণ, তই বলে কি প্রেম 

দেব না?” তিনিই কি বীরচুড়ামণি ন্? 

অনেকে বলে, “মিরাবে৷ অষ্টাদশ শতাব্দীতে, 

ফবাদী ক্ষেত্রে দাড়ায়, সামোর প্রথম 

সঙ্গীত গাইয়াছিলেন 1” আমি বলি, 

পঞ্চদশ শতাব্ধীতে--যিনি ভারতের এক 

পারে বঙ্গের বক্ষে ঈাড়াইয়1, “মেরেছে, 

মেরেছে কলসীর কাণা, তাই বলে কি 

প্রেম দেব ন” এই মহাবাক্য বা সঙ্গীতাংশ 

উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তিনিই সাম্য সঙ্গী - 

তের মহাগায়ক। ইহারও পনর “শতবত্সর 

পূর্বে শর একজন ধা আর একটী দেবতা! 

_বলিয়াছিলেন “বা! গালে চড় মারিলে, ডান 

ঈশার পবিত্র প্রাণ কি মানব সাধারণের | গাল ফিরাইয়া দাও,” | “যদি কোন ভ্রাতাকে 

অসন্ত্ট করিয়া! থাক, তবে তাহাকে অগ্রে 

সন্তষ্ট করিয়া! আইস, নতৃব। ভগবান তোমার 

উপহার গ্রহণ করিবেন না।” ইনি ঈশা 

ইনিওক্ সামাসঙ্গীতের পরম মহাগায়ক 

তাহার পাচ শত বৎসর পূর্বে যিনি বলি- 

লেন--“অহিংস। পরম ধর্ম” তিনিই সান্য- 

সংগীতের চূড়াস্ত এবং আদি মহাগায়ক। 

মিরাবোর সঙ্গীতের প্রত্যক্ষ ফল ফরাসী 

ভগ্নীগণের হাদয়স্পর্শী বিলাপ ধ্বনি? ধাহারা ৃ বিপ্লবের নররক্তমর়ী রাক্ষসিক ঘটনা, আর 

সকল ন্ুখ খ্রশ্বর্য পায়ে ঠেলিয়া, মান বুদ্ধ চৈতন্য, ঈশার মহামহিমান্বিত গতীর 

অভিমানের সহিত. জীবন আশ! পরিত্যাগ সঙ্গীতের প্রতিপদ হইতে যেন মানবসমাজের 

করিয়া, হিংস।, ক্রোধাদিকে সাধনার মহা- 

নিতে দক্ষীভূত করিয়া, পবিভ্রতীময় পরিত্রাণ ূ তেছে। 
অনন্ত উন্নতি, অনস্ত শাস্তি ফুটিয়া উঠি- 

সেই আদিম কাল্রে অদন্ধকানে 



১৫৬ 

দড়াইয়।, ভারতের নগর, গ্রাম, বন, নদ, 

নদী, ঘিরিশৃঙ্গ সকল প্রতিধ্বনিত করিয়া, 

আদি মহাগায়ক বুদ্ধ যে সঙ্গীত গাইলেন, 

খ্মাজঞ পৃথিবীর তৃতীয়াংশের অধিক সংখাক 

লোক, সভ্যতার আলোকে দীড়াইয়?, সেই 

সঙ্গীতের ধুয়া গাইতেছে। মধ্যযুগে ভারতে 

যে অভাবনঁক্র উন্নতি ফুঠিয়াছিল, তাহ! 

সেই সঙ্গীতেরই একটী উচ্ভাস মাত্র । ধর্ম 

জগতের শান্তিপূর্ণ নিভৃত স্থানে থাকিয়া, 

মহ্থাগ্রডু চৈতন্য সরবে, নীরবে, মানব 

প্রেমের যে অমৃতধারাব্যা মহাসঙীত 

গাইয়াছিলেন, আজ দারুমজ্জাগত অগ্নি 

গ্রাঝহের ন্যায়, গোপনে, সমন্ত নর নারীর 

হৃদয়ে হৃদয়ে, নেই গ্রীতি-ত্রোভ প্রেবাহিত 

হইতেছে । মনেই মহার়ীতই যেন, _সেই 

প্রেমের উদ্মত প্রবান্থই যেন, বঙ্গীয় অপ- 

(রিচিত করির প্রাণে ডালিয়া! দিয়াছে) 

একটা তরফ, উঠিরে অভঙ্গ, 

স্থুদুর পশ্চিমে, আমেরিকা দেশে । 

আফ্রিকা বুরুপ, ধুই একি রূপ, 

মিলিবে আষিরা, আসিয়া শেষে |” 

দার সেই দঈশার সঙ্গীত-_-জগত যত দিন 

থাকিবে, ততদ্দিন কেহ ভুলিতে পারিবে 

না! আজ লমগ্র সত্য জগতের মছোন্নতি 

 ত্রোত, সগুমে নুর তুলিয়া সেই সঙ্গীত গাই- 

(তেছে! উনবিংশ শতান্বীর সমুগ্রত ভান, 

(বিজ্ঞানে সেই মহানীতের গম্ভীর পদারলী 

লনা ॥ পৃথ্িবীব্যা্তী অগণ্য বাণিজ্য- 

মধ্যভারত 1 (৯ম ও, ওর্ঘ লংখ্তা। 1 

পোত, বাম্পীয় তরধী, বাম্পীয় শক্ট এবং 

তাড়িত নম্বম্বীষ অদ্ভুত আবিক্ষি রা সেই 
মহাধ্বনিরই প্রতিধ্বনি! আজ উনবিংশ 

শতাবী শেষ ' হইতে চলিল, মহাগায়ক 
ঈশার এই পার্থিব ক ধুলায় মিশ্রিত হইয়! 
গিয়াছে বটে, কিন্ত সে হৃদয়-কণ্ঠের সঙ্গীত 

আজও শেষ হয় নাই, অনস্তকালেও 

হইবে না! আবার যথন বুদ্ধ, চৈত্ন্য, 
ঈশা এই তিন পরম মহাগায়কের সম্মি 

লিত মহাসঙ্গীত মানস শ্রবণে শুনিতে 

থ[কি, ভন বিস্ময়ে জগছ্ নিস্তব্ধ হয়, 

গাম্ভীর্য্যে আকাশ পুর্ণ হইয়। যায়, দিক সকল 
স্তম্ভিত হক, প্রাণের মধ্যে অনাহত শক 

যে মহা ঘোর ধ্বনি হইতে থাকে, তাহার 

স্মরণেও স্বঙ্গয়ের দ্বার অবরুদ্ধ হইয়। যায়। 

ছার মিবারেশর কঠ, এই মহাসঙ্গীত সিদ্ধুর 
একটী সামান্য বুদ্বুদ্ মাত্র । এই সঙ্গীতের 
একটী সামান্য উচ্ছ্বাসে, শত আলেকজাগ্ডার, 
শভ নেপোলিয়ন উড়িয়া বাইতে পারে, শত 

ওয়াংশিটন, শত ম্যাট্সিনী, ্লত গারিবল্ডী 

ভাসিয়৷ যাইতে পারে, পূর্বের ক্ুর্ধয উত্তরে 

উঠিতে পারে, যত অস্তুত, যত মহান 

ব্যাপার কল্পন! করিতে পার, সকলই ঘটিতে 

পারে। ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দিবে, মানবের 

হৃদয় যতদিন থাকিবে ততদিনই সাক্ষ্য দিবে । 

বীর এই মহাসঙ্গীতের মহাগায়কগণ ?--আর 

বীরত্ব ইহণদেরই জলস্ত জীবন। 



অসি। 

এই অন্্রটা সর্বদেশ সাধারণ এবং ইহার 

গ্রচার ও বাবহার অদ্যাপি সমভাবে বর্ত- 

মান আছে। প্রাচীন জনশ্ররতি ও ধন্ু- 

দের লিপি পর্যালোচনা করিলে বোধ 

হয় যে, পূর্বকালে যেরূপ তীক্ষু ধার অসি 

উৎপন্ন হইত--এখন আর পেরূপ শক্তি 

সম্পন্ন তীক্ষু অদি কোন শিল্পীই প্রস্তত 

করিতে পারে না । শুনা গিয়াছে এবং 

ধনুর্বেদেও লিখিত আছে যে, অসির 

আঘাতে প্রস্তর স্তভও কর্তিত হয়। পাথরে 

আঘাত করিলেও ধার থাকে, ভাঙ্গিয় যায় 

না, এপ অসি আর এখন নাই। কেন 

নাই? তাঁহা জানি না। এক্ষণকার অনি 

যেরূপ হয় হউক, পরস্ত পূর্বকালে কত 

প্রকার অনি ছিল, কিরূপ লোহায় কোন্ 

প্রদেশে প্রস্তত হইত, কিরূপ পায়ণ অর্থাৎ 

পান্ দিয়া তাহার ধার বাঁধা হইত এবং 

কিরূপ কৌশলেই বা তাহা ব্যবহযত, হইত; 

অদ্য আমরা এই সকল বৃতাস্ত বিবিধ 

সন্ত গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত করিয়া পাঠক- 

গণের অক্ষি সমক্ষে অর্পণ করিব। যর্দিও 

এইরূপ প্রস্তাবে কিছু শিক্ষিতব্য থাকে নী 

তথাপি ইহার দ্বার! কুতুহল বৃদ্ধি ও পূর্বধ- 

পুরুষদিগের মহিমা! অনুভূত হইতে পারে; 

তৎপক্ষে কোন সনোহ নাই। 

এই অস্ত্র অতি পুরাতন। অতি পূর্বা- 

কালে ইহার আটটা মার নাম ছিল। যথা 

অপি, বিশমন, খড়ী) তীক্ষবন্মা। ছুরাসূদ, 

শ্রীগর্ভ, বিহ্বয় ও ধর্মপাল বা ধর্মমাল। 

অন্তর ইহার আরও কয়েকটা নাম বৃদ্ধি 
হইয়াছিল । যথা নিষ্বিংশ, চল্াহাস, রিষ্ী, 

কৌক্ষেয়ক, মগ্ুলাগ্র, করপাল, করবাল, 
তরবার, ও তরবারি। ছোট বড় ও গঠনের 

তারতম্য অনুসারে ইহার আরও ছুই চারিটা 
নাম আছে। সে সকল ক্রমে ব্যক্ত হইবে । 

ধনুর্ধেদ শানে অসি সম্বন্ধে বিবিধ 
পরীক্ষা! লিখিত আছে। তাহা হইতে 

প্রথমে আমরা লৌহ পরীক্ষাটী বিবৃত 
করিব। অগ্রে লৌহ পরীক্ষা, পশ্চাৎ দোষ 
গুণের পরীক্ষা করাই উচিত। 

অসির উপযুক্ত লৌহ প্রথমত্তঃ ত্বিবিধ। 
নিরঙ্গ ও সাঙ্গ। প্রথমোক্ত নিরঙ্গ লৌহ 
আবার অনেক বিধ। সেই মকল ভিন্ন 

ভিন্ন লক্ষণীক্রাস্ত লৌহকে কাঞ্ধী প্রভৃতি 
নাম দ্বারা বাক্ত কর! হয়। সেই সকল 

লৌহই অসি নির্মাণের উপযুক্ত এবং বিবিধ 
ব্যাধির বিনাশক । যথা 

লৌহানাং লক্ষণং বক্ষো যথোজং মুনিপুবৈঃ | 

নিরঙ্গ সাঙ্গ ভেদেন তে লৌহা বিবিধা মতা | 

নিরঙ্গাঃকাঞ্চি গাণ্যাদদি ভেদাৎ বন্ছবিধ] মৃতাঃ 

অনি কর্মস্থ তে নান্ত। নান। ব্যাধি বিনাশনাঃ)” 

[বীর চিন্তামণি। 

থজা ও অন্যান্য অস্ত্র শঙ্ত্র প্রায়শঃই 

সাঙ্গ লৌহের দ্বারা নির্শিত হয়) এজন্য 

সেই সাঙ্গ লৌহের ভিন্ন ভিন্ন নাম ও চিন্ু 

সকল ব্যক্ত করাই কর্তব্য । বীর চিস্তামণি 
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ও শাঙ্গধর পদ্ধতি নামক গ্রন্থে এতস্থরূপ 

একটা বচন আছে, তাহ।ঈএই__ . 

নব্যভারত । (১ম খণ্ড, ৪র্ঘথ সংখা । 

ময়র বজক ॥। 

“নাগকেশর পুষ্পাভ মঙ্গং যস্থ্য প্রতীয়তে। 

“বক্ষস্তে প্রায়শো যণ্মৎ সাঙ্গাঃ খড়গাদি কর্ণস্থ। মষ্ুর বজ্জকং প্রাুলো হশান্্রবিদো। জনাঃ |” 

নাম ভেদেন চিন্ানি লৌহানামভিদ প্লহে ॥৮ যাহার অঙ্গে নাগকেশর ফুলের আভ]! 

খড়গাদি অস্ত্রশক্ত্ররে উপাদান প্রধানঠ দৃষ্ট হয়-_লৌহতত্ববিৎ পণ্ডিতের! তাহাকে 
প্রধান লাগ লৌহের নাম দশটী। যথা 

রোহিকী, নীলপিগু, ময়ূর গ্রৈবক, ময়ূর বজ্ব, 

তিততিরাঙ্গ, সুবর্ণ বজ্, শৈবল মালান, মৌষল 

বজ, কঙ্গোল বজ্জ বা! ম্বর্ণক ও গ্রন্থিবজ । এত- 

স্তিন্ন আরও কয়েক প্রকার লৌহ আছে, 

তাহ! সামান্য বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে। 

এ সকলের লক্ষণঞ্বা চিহ্ন উক্ত গ্রন্থে অতি 

বিশ্পইরূপে লিখিত হইয়াছে । যথা 

রোহিণী। 
“ক্ষুদ্রাঙ্ং ন্্দৃঢ়ং যন্য নীল মীষৎ্ প্রতীয়তে | 

রোহিণীং তাং বিজানীয়াৎ ভৎ্ক্ষতে বহু বেদনা 

যাহার অবয়ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাকরের শ্যায় 

আকার বিশিষ্ট) অথচ অত্যন্ত কঠিন, এরূপ 

লৌহে যদি অল্প নীলবর্ণ দৃষ্ট হয়, বে 
তাহাকে রোহিণী বলিয়া জানিবে। এই | 

রোহিন্নী লৌহের দ্বারা ক্ষত হইলে ক্ষত স্থানে 

অত্যস্ত বেদন। জন্মে । 

নীলপিগু । 

“নীলপিও সমাঙ্গঞ্চ নীলপিগুং বিছুবু্ধাঃ ॥৮ 

: যাহা নীলপিও অর্থাৎ নীল বড়ীর স্ভায় 
তাহা নালপিও বপিয়! জানিবে। 

ময়র শ্রেবক। 

“ময়ূরক্ঠ সংস্থান মঙ্গ₹ যন্য প্রতীয়তে। 
মন্ুর ৈবকং লৌহং তং বিদ্ুমুনি পুঙ্গবাঃ 1” যাহার অবয়ব ময়ূরের কণ্ঠ তুল্য--তাদৃশ 
লৌহকে মুনিগণ। মধুর খ্ৈবক বলিয়া 
জানেন। 

মুর বজ্জ নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন । *. 

তিত্তিরাঙ্গ | 
“তন্মিং স্িত্তিরি পক্ষাভমঙ্গং লৌহে প্রতীয়তে 
ছুর্লভং তম্মহামূলাং তিতিরাঙ্গং স্থপাকজম্ ॥% 

যে লৌহের অক্ষ তিস্ভির পক্ষীর পক্ষের 

্তায় দৃষ্ট হয়-সেই লৌহই তিত্তিরাক্গ নামে 
বিখ্যাত। এই তিত্তিরাঙ্গ লৌহ অতি 
হুর্লভ ও অতি মুল্যবান এবং ইহা অতি 

ন্ুপাকজাত অর্থাৎ" ন্ুধাতু লৌহ। এই 
স্থধাতু লৌহের দ্বারাযে কোন অন্তর নির্মিত 
হয়, সমন্তই উত্তম ও গুণবান্ হয়। 

স্বর্ণ বজক । 

'ন্র্বর্ণ সদৃশাকার! ত্বঙ্গ ভূমিঃ প্রতীয়তে । 

স্বর্ণ বজকং বিদ্যা বহুমুল্যং মহাগুণম্ ॥” 

যাহার অঙ্গে শ্রবর্ণাকার চিষ্তু প্রতীত 

হয়--সে লৌহকে স্বর্ণ বজ বলিয়! জানিবে। 
এই স্বর্ণ ব্জ নামক লৌহও বহুমূল্য ও 
গুণবান্। 

শৈবাল মালান |. 

“অবিচ্ছি্ং সুহুষ্মাঙ্গং ছূর্বাভাজমপাকজম্। 
যশ্মিন শৈবলমালান মাহুস্তং মুনি পুঙ্জবাঃ॥” 

মুনিগ্ণ বলিয়াছেন যে, যে লৌহে 
অবিচ্ছন্ন সুহুস্ম অঙ্গ (আস্) থাকে এবং 
তাহার আভা যদি দুর্ববাদলের সায় হয়, তবে 
তাহাকে শৈবল মালান আখ্যা প্রদান 
করিবেক। 

, মৌষল বজ্ত | 
শুকং পার্খয়ং যস্য মধ্যে বর্ণ ময়াঙ্গকম। 



যাহার পার্খদ্ধয়ে শেতাভা ক্ষরিত হয়, 

মধ্যে স্বর্ণ রেখা দুষ্ট হয়, সংহত করিলে সং- 

ঘাত স্থান ধূবর্ণ হয়, ভাদৃশ লৌহকে মৌষল 

বজ্জক বলিয়া জানিবে। 

কঙ্গোল বজ্র বা স্বর্ণক। 

“মুণালনীলপ্রতিমং বিবরৈরগ্রসংস্থিতৈঃ 

কঙ্গোলবজকং প্রান্ঃ স্বর্ণকং লৌহচিস্তকাঃ ॥” 

লৌহতত্ব অনুসদ্ধায়ীরা বলিয়া থাকেন 

ষে, যাহাকে ভাঙ্গিলে তদগ্রভাগে মৃণালের 

হ্যায় হুশ্প্ সুক্ষ ছিদ্র সকল দেখা যায়-_ 

তাহাকে কঙ্গেল বজ্ক অথব। স্বর্ণক বলিয়' 

জানিবে | 

বধ 

গ্রন্থি বজ্র । 

“অঙ্গং প্রতীয়তে যত্র বনুগ্রন্থি সমন্থিতম্ । 

হুর্লতং ত্মহামৌল্যং গ্রন্থি বজ্ুক মুচ্যতে।” 
যাহার সর্বাঙ্গ গ্রস্থল অর্থাৎ যাহার 

অনেক স্থানে গাইট আছে বলির! প্রতীতি 

হয়, তাহার নাম গ্রন্থি বজ্জ। এই গ্রন্থি বজ 

লৌহও ছুর্লভ ও মহামূল্য। 
এতস্তিন্ন নিরঙ্গ লৌহও অনেক প্রকার 

আাছে। তাহাদের নাম. ও চিহ্ন সকল 

লৌহার্ণৰ গ্রন্থে ।ববৃত আছে। রোহিনী, 
পাণ্ড ও বূরু, এই [তন প্রকার মাত্র। নিরঙ্ 

লৌহ অদ্্রের উপযুদ্ত। রুরু বাকাস্ত লৌহ 
নিরঙ্গমধ্যপাতী। আজ কাল. ইংলশ 

লৌছে দেশ পরিপূর্ণ হইয়াছে । তজ্জন্ত 

আর কেহ কষ্টদাধ্য ও বহুমল্য দেশী লৌহ 

আহরণ করেন না। এমন কি, এ দেশীয় 

লোকের' প্রায় দেশী লৌহের শ্বরূপ, চিন্ু, 

গুণাগুণ নমস্তই ভুলিয়া গিয়াছেন। ভারত- 

বর্ষে লৌহের আকর আছে কি না, তাহাও 

পে শশী শশী পাশা ীস্পপাশীীপেপীশাীপী সসপৌপপপপপল পপপাপপাপপাশপা স্পা পেশা াসপ স্পা সপে সপপসপীশশা শা 
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ধূমবৎ সীমসংস্তানং মৌফলং বজ্জকং বিছুঃ॥* ; করিবারও প্রয়োজন নাই। কারণ, এখন 

কেবল অলাবুচ্ছেদনের উপযুক্ত বটি নির্া- 
ণের জন্য কিঞ্চিম্মাত্র লৌহ্বের প্রয়োজন 

হয়_-পরস্ত তাহা অল্প মূল্যের মুৎকল্প ইংলিশ 

লৌহের দ্বারাই নুসম্পন্ন হইতে পারে। 

পূর্বে এ দেশে ইংলিশ লৌহ্বের আগমন 
ছিল না এবং মেষ, মহিষ, হয়, হন্তী, কাই- 

ঘটি, লৌহযট্টি ও অস্থি প্রভৃতি বৃহৎ ও 

সারবান বস্ত-চ্ছেদনের উপযুক্ত অন্তর শঙ্কের 

প্রয়োজন ছিল। সুতরাং তদুপযুক্ত 
লৌহেরও প্রয়োজন হইত। প্রয়োজন 
বুঝিয়া কুশলীপরীক্ষক পুরুষেরাও দেশে 

দেশে এবং ভাঁরতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়| 

লৌছের অনুসন্ধ'ন, সংগ্রহ ও পরীক্ষা করি- 

তেন। এখন আর কিছুই করিতে হয় না, 

চারিটী পয়সা! ফেলিয়৷ দিলেই দিব্যি এক 

খানি গ্রস্ত বটি পাওয়। যার। ফল এ 

নকল প্রসঙ্গাগত কথার প্রয়োজন নাই, 

এক্ষণে প্রকত কথায় মনোনিবেশ করুন। 

উল্লিখিত লক্ষণাক্রাস্ত কোন এক লৌহের 
দ্বার। অসি নির্বাণ করিবেক। অসি নিন্মা- 

তার যদি নৈপুণ্য না থাকে তবে উত্তম 

লৌহ পাইলেও. ভিনি উত্তম অসি প্রস্তত 

করিতে সমর্থ হইবেন না। কোন্ লৌহুকে 
কিব্প প্রকারে ও কতবার পোড় দিয়! 

পিটিতে হয় তাহ! জানা আবশ্তক; পরস্ত 

পায়ণ অর্থাৎ পানের গুণেই তাহার ধার 

তীক্ষ ও দৃঢ় হয়। এজন্য শিল্পিকে অগ্থে 

অন্ত্রের পারণ ক্ষে্য বিশেষ অভিজ্ঞ হইতে 

হয়। পারণ কার্য্যটী যদি উত্তম বা স্ুচারুরূপে 

সম্পন্ন হয়, তবেই আঅল্সের উত্তমতা জন্মে, 

নচেৎ সমন্তই বিফল হয়। পায়ণ কাধ্যের 

পাকটী লিপির দ্বার। শিক্ষা কর! যায় ন।। 

কেহজ্ঞাত নেন বা অনুসন্ধান করেন না। | তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন ও ম্বহত্তে তৎকার্থ 



১৩০ 

সাধন-_-এই প্রক্রিয়ার দ্বারাই শিখ। যায়। 

অন্য কোন প্রকারে শিক্ষা করা যায় না। 

তথাপি পণ্ডিতের! পায়ণের দ্রব্য ৬ প্রক্রিয় 

গুলি যথাসাধ্য লিখিতে ক্রুটী করেন নাট । 

বৃহৎ সংহিতা প্রো অসির পায়ণ বিধিটী 

এম্বলে পাঠকবর্গের ন্দুগোচরার্থ উদ্ধৃত 

করিলাম। 

পায়ণ অর্থাৎ পানু দিবার বিধি । 
অসি প্রস্তত হইলে তাহা পরিফত করিয়া 

ধারের মুখে লবণ কি অন্য কোন ক্ষার, 

মৃত্তিকান্্রবে মিশ্রিতকরণপূর্ববকণ্ণুপ্রলেপ দিয়া, 

সেই প্রলিপ্ত ধারটী অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া 
পশ্চ/ৎ তাহাকে জল, কি অন্ঠান্ দ্রবক্রব্য 

পান করানকে পায়ণ বলে। দগ্ধ করিয়। 

জলে কি অন্য কোন তরল দ্রব্যে নিক্ষেপ 

করিলেই তাহা পান করান হয় । অসিকে 

যে যে দ্রব্য পান করাইলে উত্তম হয়, মহর্ষি 

উশন। অর্থাৎ অস্থুর গুরু শুক্রাচার্ধয তাহ! 

বলিয়! গিয়াছেন | যথা-_- 

“ইদমৌশনসঞ্চ শত্ত্র পানং 

কুধিরেণ শ্রিয়মিচ্ছতঃ প্রদীপ্তাম। 

হবিষ। গুণবঞ স্ৃতাভি লিপ্নোঃ 

সলিলে লাক্ষায় মিচ্ছতশ্চ বিত্তম ॥ 
বড়বোষ্ট্রকরেণুসুগ্ধপানং 

যদ পাপন নমীহতেহ্থসিদ্ধিম । 

ঝষপিত্ত মৃগাশ্ব বস্ত ছৃগ্ধেঃ 

করি হন্ত ছিদয়ে সতাল গর্ভৈঃ ॥ 

আর্কংপয়োহড়,খকিষাণ মষী সমেভম্ 

. পারাবতাখু শর্ুতাচ যুতং প্রলেপঃ। 

শস্ত্স্ত তৈল মধিতন্ত ততোইস্য পান্মূ 
পশ্চ।চ্ছিতস্ত ন শিলাস্থ. ভবেদিঘাতহ ॥ 

ক্ষারে কদল্যা' মধিতেন যুক্তে। 
দিনোধিতে,পায়িত'মায়সং বৎ। 

নব্যভারত ৷ ( ১ম খণ্ড, ৪র্ধ সংখ্যশ 1 

সম্যক দিতং চাশ্মনি নৈতিভঙ্গং 
ন চানা লৌহেষপি তম্য কৌষ্ঠযম্ |» 

অর্থ এই যে, যিনি শ্রীবৃদ্ধি ইচ্ছা! করেন, 

তিনি শল্ত্রকে রুধির পান করাইবেন। অর্থাৎ 

শল্লের ধারা দগ্ধ করিয়া রুধিরে নিক্ষেপ 

করিৰেন । (১) আর বিনি গুণবান পুত্র লাভ 

করিতে ইচ্ছুক তিনি শল্্কে ঘ্বৃত পান দিবেন। 

(২) এবং যিনি অক্ষয় ধন কামনা করেন, 

তিনি অসিকে জলপান করাইবেন(৩)এইরূপ 

প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত অমিকে ঘোট-. 

কীর ছুগ্ধ, উদ্ঠরের ছুগ্ধ, হস্তিনীর হুগ্ধও পান 

করাইবেন (৪81৫,৬) আর যদি হন্তীর শুও 

কাটিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তিনি অন্ত্রকে 

মৎ্স্যের পিত্ত, মুগীর ছুপ্ধ, কুকুরের হুদ্ধ ও; 

ছাশীর সুগ্ধ পান করাইবেন। (৭1৮1৯।১০), 

(জনশ্রুতি আছে যে, মহারাণ। প্রতাপ--. 

দিংহের নাকি এতদ্রপ তরবারি ছিল) 
আকনোর আটী, হুড়বিষাণ (?), কয়লা, 
পারাবত ও ইন্দুরের বিষ্টা একত্রিত ও ম্দিত' 
করিয়া তৈল মথিত শঙ্ত্রের ধারে প্রলেপ 

দিবেক। অনস্তর তাহাকে পূর্বোক্ত কোন 

দ্রব্য পান করাইবেক। পরে তাহাকে 

শাণিত করিবেক। এইরূপ করিলে সে' 

অস্ত্র প্রস্তরেও কুর্ঠিত হইবে না। অর্থাৎ 

পাথরে চোট মারিলে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হই- 
বেক; ভাঙ্গিয়ী যাইবে না। (১১) অপিচ, 

অস্ত্র কদলী ক্ষারে অরক্ষিত করিয়া! একদিন 
এক রাত্র রাখিরেক'। পশ্চৎ তাহাতে 

পান্ দিয়া উত্তমরূপে শাণিত করিবেক। 

এইর্প করিলেও সে অস্ত্র প্রস্তরে ভাঙ্গিকে 
না এবং অন্য লৌহেও কুঠিত হইবে না 1১২) 

এইরাপ আরও কয়েক প্রকার পায়ণ- 

বিধি আছে, পরস্ত সে সকল তীরের ফলার 

জন্য.বিহিত্ত। বিষ কিস্বা বিষব্থ দ্রধ্য পান 



ভাদ্র, ১২৯০1) 

করাইলে অস্ত্র অতি ভীষণাঁকার ধারণ করে। 

বিষ পায়িত অস্ত্রের দ্বারা অত্ন্প রক্তপাত 

ধটন! হইলেই তথা প্রাণসংহারক হইয়া উঠে। 

অদ্ষের পান্ দিবার সময় ভিন্ন ভিন্ন 

প্রকারের গন্ধ বহির্গত হয। সেই সকল 

গন্ধের দার অস্ত্রের ভবিষাৎ শুভাশুভ জানা 

যায় বলিয়া বর্ণত আছে। এবং পানের 

সময় অন্তরকে যে দগ্ধ করিতে হয়, তৎ- 
ক'লের যে বর্ণ বা রঙ হয়) তাহা দেখিয়াও 

ভবিষাৎ শুভাশুভ অনুমিত হয় । যথা--_-_- 

«করবীরোৎপল গজমদ 

বত কুস্কৃম কুন্দ চম্পক সগন্ধ: | 

শুভদোহনিষ্টে। গ্লোমুত্র 
পক্কভেদঃ সদৃশ গন্ধঃ | 

কুম্মবসাস্ক্ ক্ষারোপমশ্চ 

ভয় ছুঃখদে! ভবতি গন্ধ: । 

বৈদূর্ধ্য কণক বিদ্যুৎ প্রভো 

জয়ারোগ্য বৃদ্ধি করঃ ॥৮” 

করবীর, উত্পল, হস্তিমদ, ঘ্বত, কুসুম, 

কুদফুল ও চাপাফুলের স্তায় গন্ধ ' নির্গত 

হইলে জানিবে যে, সে অস্ত্র শুভদায়ক 

হইবে। আর যদি গোমুত্র কিংবা পঙ্ 

ঘ্টন, কু, বসা, রক্ত, কিন্বা ক্ষীর তুল্য 
কোন গন্ধ বহির্গত হয়, তবে জানিবে 'যে, 

সে অস্ত্র অশুভদায়ক ॥ দাহকালে যদি 

বৈদূর্ধ্য, কণক কি নিদ্যুন্ধের নায় প্রভা 
বহির্গত হয়, ভাহা.হইলে সে অস্ত্র জয় ও 

আরোগ্য বৃদ্ধি করিবে ! নচে্ অশুভ বৃদ্ধি 

করিবে । এ সকল কথা৷ সত্য কি সিথ্যা, 

তাহা নির্ণয় করিবার সাধ্য নাই, পরস্ত 

প্রাচীনদিগের মতামত বর্ণন করিবার জন্যই 
এ.সকল. সক্কলন করিলাম। অপিচ জনি 
সম্বন্ধে আরও কয়েকটা লক্ষণান্যায়ী নাম 
আছে, তাহাও এস্থলে উদ্ধত কর! গেল । 

১ 

নব্যভারত ॥ ১৬৬ 

১ ধবল গিরি । 
“রূপ্যায়ত দম। ভূমিরঙ্ষং শবেতং প্রতীয়তে । 
ং ধবল গিরিং পাণ্যং পাগ্ডিজ্ঞাঃ গ্রবদস্তিহি। 

পাণ্য লৌহজ্ঞ প্ডিতেরা' বলিয়াছেন 
যে, যাহার ক্ষেত্র রূপার ন্তার ও অবয়ব শুভ্র, 
তাহা পাণ্য লৌহ সমুদ্ধব এবং তাহার নাফ 
ধবলগিরি। 

২ কাল গিরি ॥ 
“তশ্বী পত্রাবলী কাল! সৌবর্ণাঙ্গাসি পল্রিকা। 

প্রাঃ কালগিরিঃ পাণ্ডি লৌহ শাঙ্ধবিশারাদ12।% 
যাহার অঙ্গে সুত্ম সক জুবর্ণকীর অথব 

কৃষ্ণভবুক্ত পত্র ভাঙ্গাকার চিহ দেখা যার, 

তাহার নাম কালগিরি; ইহা লৌহ শাস্ত্র 
পর্ডিতের] বলিরা গিয়াছেন। 

৩ কজ্জল গাত্র ॥ 

“ধার! শুভ্র। ভবে যন্য মধ্যং কজ্জল' সন্িভম্ । 

কৃষ্ণরকৈশ্চিতং গাত্রং বিদ্যাৎ্ কজ্জলগা ত্রকম্ঃ”* 
যাহার ধার শুভ্রবর্ণ, মধ্যে কম্জলবর্ণ, 

সর্বাঙ্গে কাল দাগ, তাহাকে কঙ্জল গান 

বলিয়। দানিবে। 

$ কুপীরক'। 

“হুক্মেং রত পত্রীভমঙ্গং কৃষণাসি পত্রিকা । 
কুটারকঃ সমাধ্যাত] তৎক্ষতে স্বয়রূর্ভবেৎ ৪৮ 

যাছার অঙ্গে হুস্ম হুস্ম রত পত্রের 

চিহ্ন থাকে অথচ কৃষ্ণবর্ণ এতাদৃশ অসি 

পত্রিক। কু্টারক নামে খ্যাত। এই কুটারক 

অপির দ্বার! ক্ষত হইলে শরীরে শ্বয়থু অর্থাঞ্চ 
শোথ জন্মে। | 

«৫ কেতকী বন্। 

“কেতকী পঞ্জ সদ্ৃশমঙ্গং যন্ঠ প্রতীয়তে | 

বিদগঞ্জ কেতক বজ্জতেৎ------- ॥” 

যদঙ্গে কেতকী পত্রাকার চিহ্ন থাকে-- 

সে অসির নাম কেতক বজ্জ। 
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৬ কান্তি লৌহ বা নিরঙ্গ । 
“নিরদ্গং রৌপ্য পত্রাভনীধন্নীল নিভঞ্চ যৎ। 

ছুল'ভং তম্মহামূল্যং কাস্তি লৌহং প্রচক্ষতে।” 
যাহ! কান্ত লৌহের ঘর নিম্মিত ও 

যদক্ষে রৌপ্য পত্রাকার চিহ্ন দৃ্ট হয় এবং 
বর্ণ অল্প নীল--এবধপ অসি ছল ও মহা- 

মূল্য । 

৭ দমন বক্ত, | 

“অঙ্গং দমন পত্রাভ সঙ্গে যশ্মিন্ প্রতীয়তে। 

বিদ্যাদ্দমন বক্ত-স্ত তীক্ষধারং মহাগুণম্ ॥” 

যাহার অঙ্গে দমন পত্র অর্থাৎ দোন] 

নামক বৃক্ষের কিম্বা কুন্দ বৃক্ষের পত্রাকার 

চিহ্ন জন্মে_-তাহার নাম দমন বত, | এই 

দমন বন্ক, অসি প্রায়ই তীক্ষধার ও মহা- 

গুণশালী হয়। 

৮ কাল-খড়া ॥ 

“ক্ষেষ্জ ভূমিস্থবর্ণাভ মীষৎ্ বজ্ঞাক্ষ সংগতম । 

ডাহুনীবজ্বকং বিদা।ৎ কাল সংজ্ঞ মথ[পরে ॥৮ 

যাহার ক্ষেত্র কাল, পরস্থ তাহার আভা 

যদি স্মুবর্ণ বর্ণ হয়, আর যদি তাহাতে অল্প 

বজ্জ চিহ্ন থাকে, তবে তাহাঁকে “ডাঁহুনী 

বজ্জ” বলিয়৷ জানিবে। কেহ বলেন, এত- 

দ্রুপ লক্ষণাক্রান্ত খড়োর নাম “কাল খড্ঠা” । 

৯ নকুলাঙগ ॥ 

প্উর্ধগং কপিলাভাবমঙ্গং যন্মিন্ প্রতীয়তে। 

নকুলাঙ্গস্ত তং বিদ্যাৎ স্পর্শ শুস্যাহি নাশনম্॥”” 
যাহার অঙ্গে উদ্ধগামী কপিল ছ্যতি 

দৃ্ট হয়--তাহার নাম নকুলা্গ । এই নকু- 
লাঙ্গ অসির স্পর্শে সর্পও প্রাণত্যাগ করে । 

১০ ক্ষুদ্র ব্জ. | 

“আসীকা মালিকা বসত করা কুগুলীকৃতম্। 
ডর বজক নামানং প্রাহ নাগারজুনোমুনিঃ ॥+ 

যাহার শরীরে কুগুলীরুত ক্ষুত্র সুত্র 

বনব্যভারত | (১ম খণ্ড, £র্ধ সংখ্যা । 

আসীকামালা দৃষ্ট হয়_নাগান্জুন মুনি 
তাহাকে ক্ষুদ্র বজ নামে প্রথাত করেন। 

১১ মহৎ |। 

““অস্তর্গ/টং চিহ্ন হীনং বিশালং 

মধ্যে স্ত'লং স্লধারাতি তীক্ষম্। 

রক্ষোবক্ষঃ চ্ছেদনার্ং মহাস্তম্ 

কৃত খড়গং দেব রাজোহতি হৃ্ঃ॥” 

যাহার অন্তর্ভাগ অতি গাঢ় অর্থাৎ কঠিন, 
গাত্র সর্বপ্রকার চিহ্ন বিরত, মধাদেশ স্থল, 

ধারও ম্মংল, কিন্ত অত্যন্ত তীক্ষ,_দেবরাঙ্গ 

ইন্দ্র রাক্ষনগণের বক্ষ বিদারণের নিমিত 

এতজ্ৰপ মহান খড়গ নিশ্বাণ করিয় হট 

হইয়াছিলেন। | 

১২ বামনাক্ষ | 

“বামনাক্ষং মহান্তস্ত যেন তন্তর্ন জায়তে। 

ছেদে গ!ঢং চিহ্ন হীনংপ্রাহুঃ খঙগং বিচক্ষণ 
পতগণ বলিয়া থাকেন যে, অত্যন্ত 

গাঢ় অথচ যে মহান্ খড়গ ছেদকালে যাহ 

ছেদ্য বস্ঘতে তস্ত স্থষ্টি করে না, এবং যাহার 
অঙ্গে কোন চিহ্ব থাকে না, টি খঙ্জের 

নাম বামনাক্ষ। 
১৩ মহিষাখ্য ॥ 

“এরগুবীঙ্গ প্রতিমমঙ্গং যশ্মিন্ প্রতীয়তে। 

মহিষাখাঃ সবৈ খড়ো। নীল মেঘ সমচ্ছবিঃ ॥৮ 

যে খঙ্জের গাত্রে এরগবীজের সায় চিহু 

লক্ষিত হয় এবং যাহার দীপ্তি নীল মেঘের 

ম্যায়, এতাদৃশ থড়োর নাম মহিষাখ্য । 

১৪ অঙ্গপত্র ॥ 

'ধুছটে বশ্মিন্ ভবেৎ্ খড়ো শরীরং প্রতিবিশ্বিতম্ 

[অঙ্গ পত্রাভিধং খঙ্ভাং প্রানুঃ খঙ্জা বিচক্ষণাঃ॥” 
খড়গাকে মার্জন করিলে যদি তাহা দর্প- 

নের ম্তায় শরীর প্রতিবিশ্ব ধারণ করে--তবে 
তাহাকে খঞ্জাতত্ব নিপুণ বরিটেরা ও অন্গগঞ্জ 
নামে উল্লেখ করেন। 
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১৫ গজবজ, ॥ 

যস্য।ঙ্গে স্থলরেখা ঘন মন্থণ রুচি 

সর্বতো ব্যাপ্য তিষ্টেৎ 
ধারা তীক্ষাতি হুক প্রবিশতি রুধির 

স্পর্শ মাত্রেণ খড়াঃ। 
যন্যাস্তঃ পীয়মানং শময়তি নিখিলং 

বা।ধি মাধিং সমগ্রাং 

বৈরি শ্রেণীং * * প্রবদতি গিরিশ! 

বজমেতৎ গজাদি ॥১, 

যাহার ভঙ্গে স্থুলরেখা, অঙ্গকচি অতি 

শন ও মস্যণ, ধার অতি তীক্ষ ও সুক্ম, রক্ত 

স্গর্শ মাত্রে যাহা অভ্যন্তর প্রবি্ হয়, 

বাহার অঙ্গ ধৌত জলপান করিলে আধি- 

বাধি বিনষ্ট হয়, দেবাদিদেব গিরিশ 

তাহাকে গজবজ্জ নামে অভিহিত করেন । 

বিভিন্ন দেশীয় অসির গুণাগুণ | 

অসি সকল দেশে সমান হয় না। ভিন্ন 

ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ'ক্রাস্ত অসি 

উদ্পপন্ন হয়। পূর্বে ভারতবর্ষের ধে যে 

দেশে যেখে প্রকারের অসি নিশ্মিত হইত, 

তত্তাবতের তালিকা এই-_ 

«লৌহং প্রধানং খড়গা্ং প্রশস্তং তদ্িশেবতঃ 

খ্ট1 খট্টরের ধিক বঙ্গ শুর্পারকেধু চ ॥ 

বিদেহ্ষু তথাঙ্গেষু মধ্যমগ্রাম বেদিযু। 

সহগামেষু চীনেষু তথ! কালগ্তরেষু চ। 

অনেক প্রকার লৌহ আছে, পরন্ 
তন্মধ্যে যাহ। প্রধান অর্থাৎ উতকুষ্ট, তাহাই 
খড়েগের নিমিত্ত প্রশান্ত । খড়া নির্মাণের লৌহ, 
ওষধার্থ লৌহ হইতে শ্বতন্ত্র এবং তাহার 

উৎ্কৃষ্ণতাপকৃষ্খ বিচারও পৃথক | বিশেষতঃ 

খটী, খট্টের, খিক, বঙ্গ, শূর্পারক, বিদেহ, 
অঙ্গ, মধ্যমগ্রাম, বেদী, সহ্গ্রমম, চীন, কাল- 
গর, এই সকল দ্থানে যাহা. উৎপন্ন হয়, তাহ 

অতান্ত প্রশস্ত। রি 

নর্যভারত | ১৬৩৬ 

খটা খষ্টরের জাতা যে দর্শনীয়ান্ত তে মতাঃ "। 
খট্টা ও খট্টর দেশজাত অসি সকল অতান্ত 

সুদৃষ্ঠ জানিবে । 

“কায়াচ্ছিদ ভ্বষিকা যে মর্শজ্ঞা গুরবস্তথ1 |” 

খষিক দেশ প্রভব অগি শরীরচ্ছেদ 

করিতে সমর্থ এবং গুরুভারযুক্ত। ঞধিক 

দেশ হিমালয়ের উত্তরভাগে ছিল। 

“তীক্ষাশ্হেদিসহা বঙ্গ! দৃঢাঃ শৃর্পারকোত্তব!ঃ 1” 

বঙ্গদেশ জাত অসি তীক্ষু ও চ্ছেদ ভেদে 

পটু এবং শৃপরিক দেশীয় অসি সমধিক 

কঠিন। (লৌহিত্য নদীর পশ্চিমে অঙ্গ 

দেশের পূর্বে বঙ্গ দেশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। 

এক্ষণে উহার ব্যতিক্রম হইয়াছে । বর্তমান 

দ্বারকার উত্তর পশ্চিম ভাগে শূর্পারষ দেশ 

অবস্থিত ছিল )। 
«“আপহাশ্চৈৰ বিজ্ঞেয়া প্রভাবস্তে। বিদেহজা£ &% 

“অঙ্গদেশোস্তবাস্তীক্ষা ॥ 

বিদেহ দেশ জাত অসি প্রভাবশালী ও 

অসহ্য তেজন্বী। বর্তম'ন ত্রিহুত দেশকে 

বিদেহ বলিত। অঙ্গ দেশ জাত অসি তাক 

ও দুঢ। বর্তমান ভাগলপুর জেলা ও চম্পারণ 

প্রভৃতি স্থান পূর্বে অঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। 

“লঘবস্চ তথা তীক্ষা! মধ্যমগ্রাম সম্ভবাঃ 1” 

মব্যমগ্রাম সম্ভুত অসি লতুভার ও তীক্ষু। 

(এই মধ্যমগ্ধাম এক্ষণে কোথায় তাহ! নির্ণয় 

হয় না)। 

_ “অসারা লঘবস্তীক্া! বেদিদেশ সমুস্তবাঃ ” 

বেদিদেশ প্রভব খড়গ হালক।, তীক্ষঃ 

কিন্ত ারহীন । (পঞ্জাব ও কনোজ্ প্রভৃতি 

দেশের অংশ বিশেষকে বেদী দেশ বলিত) 

“সহগ্রামোস্তবাঃ খড়ণাঃ স্থৃতীক্ষা। লঘবন্তথা |” 

সহখাম জাত খড়া অত্যন্ত তীক্ষু, লঘু, 

অর্থাৎ হালকা । সহগ্রাম এক্ষণে অপরি- 

চিত অবস্থায় আছে। 



১৬১$ 

শনিত্রনা নিশ্বলা স্তীক্ষাশ্টীনদেশ সমুস্তবাঃ 1” 
চীনদেশীয় খড্ভা অত্যত্ত নির্শল-ও তীক্ষ। 

চীন্দেশ আজি সমভাবে পরিচিত আছে ॥ 

*কালঞ্রাঃ কালসহা স্তীক্ষাশ্চ লক্ষণাস্থিতাঃ 1” 

কালঞ্চর পর্ধতের সন্নিহিত দেশে যে 

কুল খড্গা উত্পপত্ন হয়, তাহ দীর্ঘকাল স্থায়ী, 

তীক্ষা ও ন্ুুলক্ষণযুক্ত । কালঞ্জর পর্বত 

প্রয়াগের অনেক দুর দক্ষিণ পশ্চিমে 

অবস্থিত আছে। 

পরিমাণ ॥ 

৪ অঙ্গুলি পরিসর ও ৫০ অঙুুলি লহ্ব। 
ঈ্মসি শ্রেষ্ঠ এবং ইহার অদ্ধ পরিমাণ হইলে 
তাহা মধ্যম॥। ২৫ অঙ্ুলের ন্যুন হইলে 

তাহাকে অসি না বলিয়া অনিপুত্র বল! 

যায়। এইরূপ বিস্তারে ২ অন্দুলের নুন 
হইলেও তাহা! অনি নামে গণ্য হইবে না। 

বৃহৎ শাঙ্গধর, আগ্নেয় ধনুর্কেদ ও বৈশম্পায়- 

নোক্ত ধনূর্বোদ,-_সর্বত্রই এই নিয়ম দৃষ্ট 
হয়। যথা 

*শতার্ধমনুলানাস্ত খঙ্গাং শ্েষ্ঠং প্রকীর্তিতম্। 
ভক্ধং মধ্যমং জ্ঞেয়ং ততো! হীনং ন কারয়ে,» 

“পথ্গাশদক্গুলোৎ সেধশ্চতুরঙ্গুল বিস্তৃতঃ 1” 

কেহ কেছ বলেন যে, ৩০ জঙ্গুলের 

ধিক দীর্ঘ অসি নিংজ্িংশ নামে খ্যাত ও 

ধতাহাই উত্তম । বৃহৎ সংহিতা গ্রন্থেও এই- 

প্লুপ লিখিত আছে। যথা-_- 

£'অঙুলশতার্দমুত্তম উনঃস্যা পঞ্চবিংশতিং 
| খড্গাঃ ।৮ 

গঠন | 
পল্প পুষ্পের পাব্ড়ীর অগ্রভাগ যেরনপ, 

ধ্াসির অথ্রদেশ বদি সেইরূপ গঠনের হয়, 

ছনে সে অসি উত্তম এবং করবীর পত্রের 

ভুল্যাকার হইলে, তাহা তদপেক্ষা উত্তম । 

ফাহ্থার অগ্রভাগ মগুলাকার অর্থাৎ সুগোল 

মহ্যন্ভারত 1 (১ম গণ, ওর্ঘ দংখ্যণ | 

কিম্বা কিঞ্িৎ বক্র--সে অনি তত প্রশস্ত 

নহে । যথা 

“খড়া? পক্ষপলাশাভৌহ মগুলাগ্রাশ্ শস্যানের 
করবীর 'পলাশাগ সৃশস্চ বিশেষতঃ ॥” 

মগ্ডলাগ্র অসি এক্ষণে “বশী” নামে 

খাত। কোন কোন অস্ত্রবিৎ যোদ্ধা! 

ইহাকেও প্রশংসা! করিয়া! থাকেন? বৃহৎ 

সংহিতা] গ্রন্থেও ইহার এবং অন্যান্য প্রকার 

খড়েগর গুশংসা আছে । যথা 

“গোন্ছিহা সংস্থানো নীলোৎ্পল বংশপত্র 

স্দৃশশ্চ ॥ 

কররী পত্র শূলাগ্র মণ্ডলাগ্রাঃ প্রশস্তাঃ ভুঃ. 

গোজিহা, স্্দী নাইল, ফুলের পাবড়ি, 
বাঁশের পাতা, করবীর ফুলের পাতা ও শূলের 

অগ্রভাগের  তুল্যাকার খড়গ ও মণ্ডালাগ্র 

খড়গ প্রশস্ত অর্থাৎ উত্তম। 

ধ্বনি ॥ 

আঘ[ত করিলে যদি কাক-শ্বরের স্যায় 

কর্কশ ধ্বনি বা শব্দ উখিত হয় কিন্ব! অং-- 

ইত্য'কার শব্ধ হয়, তবে সে তরবারি 
রাজ্জাদিগের . পরিত্যাজ্য। * পরস্ত যাহার 
শব্ধ মধুর, কিস্কিনী ধ্বনে সদৃশ অর্থাৎ কন্- 
কনে এবং দীর্ঘ অর্থাৎ বহুক্ষণ স্থায়ী,-সেই 
খড়গই শ্রেষ্ঠ খড়া- এবং রাজারা এতজ্রপ 

খড়গই ধারণ করিবেন । যথা 

“আহতে ঘত্র খঙ্োহ্য।ৎ ধ্বনিঃ কাকম্বরোপম়ঃ। 

অং-আকার্ধ্বনির্বন্তা « স বর্জ্যে! নরপুঞ্গ বৈ28 
“দীঘঃ স্থুমধুরঃ শবে যন্য খড়ান্য ভার্গব ! 

কিচ্কিনী সদৃশস্তম্য ধারণং শ্রেষ্ঠ মুচ্যতে ॥" 
এতগ্ডিন্ন বিষুণ ধশ্মোতর, অগ্রিপুরাণ ও 

কল্পজ্রমধূত যুক্তি কল্পতকু গ্রস্ত খড় সম্বন্ধে 

কতকগুলি স্থচিহ্ব কুচিহ্রের কথা আছে, 

তাহা পশ্চাঙ বলা যাইবে । তৎপশ্চা্থ 

খড়গ যুদ্ধের সঞ্চরণ মার্গ অর্থাৎ" গতি সকল 



ভার, ১২৯০১) 

বলা যাইবে । এক্ষণে বৃহৎ সংহিতার 

লিখিত বর্ণার্দি দোষ এবং শাঙ্গধিরের 

লিখিত খড়োর কোষ ও তাহার পুজা প্রভৃতি 
কয়েক প্রকার অবাস্তরিত বিষয় 'বলা 

যাইতেছে । ৃ 

“অঙ্ুলমাসাজ্ জ্ঞেয়ে! ব্রণোইশুভৌ বিষম 
পর্ববস্থঃ 1” 

শ্রীবৃক্ষোবদ্ধ মানাত পত্র শিবলিঙ্গ কুণ্ডালা- 

জানাম। 

সদৃশাঃ ব্রণ! ঃ প্রশস্ত ধ্বজায়ুধ শৃস্তিকানাধ॥” 

“কুকলাস কাক ক্রব্যাদ কবন্ধ বৃশ্চিক কৃতয়ঃ। 

খড় ব্রণ! ন শুভদা বংশান্থগাঃ প্রভৃতাশ্চ ॥” 

“স্ক,টিতোত্স্বঃ কুষ্ঠে'বংশচ্ছিন্নোন- 

দু মনোনুগতঃ | 

অন্বন ইতি চানিষ্টঃ প্রোক্তা বিপর্ধ্যস্তইফলঃ ॥” 

কণিতং মরণায়োক্তং পরাজয়ায় 

প্রবর্তন,কোশাৎ। 

বয়মুপগীর্নে যুদ্ধং জলিতে বিজয় 
ভবতি খঙ্ো ॥”” 

“নাক্ষারণং বিবুয়োন্ন চি ঘষ্টয়েচ্চ | 

পশ্ঠেন্ন তত্র ব'নং ন বদেচ্চ মুলাম্ ॥+ 

“দেশং ন চাস্য কথায় ন প্রতিমানয়েচ্চ 

নৈবস্পৃশে নৃপতির প্রফুয়ো হসি বষ্টিম।/)। 

“নিষ্পন্নে। নাচ্ছদ্যো নিষষৈঃ কাধ্্যঃ 

প্রমাণযুক্তঃ সঃ। 

মূলে জিয়তেম্বানী জননী' তস্যাগ্ধতশ্ছিম্ত্ে ।” 
“কাকোনুক সবর্থাভ! বিষমাঙ্গুল সংস্থিতাঃ। 

বংশানুগাঃ প্রশস্তাশ্চ, ন শস্তান্তে কদ[চন।” 

“খড়াং প্রশস্তং মণিহেমযুক্তং 

কোষে সদ চন্দনচৃর্ণযুক্তম, | 
সংস্থাপয়েৎ্ভুমিপত্তিঃ প্রযত্রাৎথ 

রক্ষেত্তখৈ ন ম্বশরীর ষচ্চ ॥7 

“উ্ীবিষুধর্মোত্তর ভাষিতানি 

'ভিহণনি খঙ্াস্য গুভাশুভানি। : 

নবাভারত 1 ১৩৫ 

বিজ্ঞায় ভূমি পতয়ঃ সদৈব 
সন্ধারয়েযুং সমুদে কৃপাণম.॥৮ 

অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি অঙ্কুল হইতে শতার্ধ 

অঙ্ুল পর্য্যস্ত খঙ্জা নিশ্নাণ করিলে, যদি 

তাহাতে ব্রথ অর্থাৎ চিহ্ন বিশেষ উৎ্০পন্ন হয়, 
তবে তাহার শুভাশুভ লক্ষণ অঙ্গুলি পরি- 

মাণ ঘারা নির্ণয় করিবেক। বিষমাঙ্গুলি 

স্থ'নে চিহ্ুপাত হইলে, তাহা অশুভ বলিয়। 

গ্রির করিবেক। . চিহ্ন অনেক প্রকার হইতে 

পারে, পরস্ত তন্মধ্যে শ্রীবৃক্ষ, বর্ধমান, পর্বত, 

ছত্র, শিবলিঙ্গ, কুস্তল, পঞ্প, ধ্বজ, কোন 

প্রকার আম্ন ও স্বস্তিক অর্থাৎ ত্রিকোণ তুল্য 
চিহ্নই শুভদায়ক । আর কৃকলাস (গিড়গিটে) 

ক।ক, কাঙ্কপক্ষী, মাংসাশী জত্ত, মন্তকশূন্য 
জীব ভয়দায়ক হয়। স্ফুটিত ভাঙ্গ। অথব। 
সছিদ্র' হুশ্বঃ কু এবং দেখিতে কুদৃশ্য ও 

মনের বিরক্তিজনক ও শব্ববর্জিত,--এরূপ 

খড়গ অনিষ্টকারী হয়। খড়ো যদি অকনম্মাৎ 

শব্দ জন্মে, তবে জাশিবে যে তাহা মরণের 

উপদেশ করিতেছে। খড়গ যদি আপনা 

আপনি কোষ হইতে বহিরাগত হয়, তবে 

জাঁনিবে যে নিশ্চিত পরাজয় হইবে ॥ খড়গ 

যদ্দি বিন। কারণে উদগীর্ণ হয়, তবে জানিবে 

যে শীঘ্রই যুদ্ধ উপস্থিত হইবে এবং খড়া 

যদি জাপনা আপনি অত্যন্ত প্রজ্ছলিত হয়, 
তবে জানিবে যে যুদ্ধে জয় হইবে। 

বিনা কারণে অনিকে উলঙ্গ করিবে না। 
বিনা করণে অসিকে ঘর্ষণ করিবে ন|। 

খড়গগাত্রে আন্ম প্রতিবিম্ব অবলোকন করিবে 
ন]। উত্তম ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি কর্তৃক, দ্িজ্ঞাসিত 

ন] হইলে বিন। প্রয়োজনে অসির মূল্য ব্যক্ত 

করিবে না। কোন্ দেশের অসি তাহাও 

বলিবষেক না। কোনও সময়েই অসিকে 

অসম্মান করিবেক না। রাঁজ। অশুচি হইয়। 



১১১ 

অসি মট্টি স্পর্শও করিবেন না। নির্শাণের 
পর বিষয়ান্ুলি হুইল দেখিয়া! যমাঙ্গুলি 
করিবার জন্য তাহাকে ছিন্ন করিবে না। 

নিশ্শাথের পর সমাঙ্ুলি ক্ষরিতে হইলে শান 

যন্ত্রের দ্বারা ইচ্ছামত প্রমাণযুক্ত করিধে। 

যদি সুলভাগ ছিন্ন করা হয়, তবে সে অসি 

ধারণ করিলে স্বৃতুঘ হইবে । যদি অগ্রভাগে 
ছিয়্ করা হয়, তবে সে অসি ধারণ করিলে 

জননীর মৃত্যু দেখিতে হইবে। কাক, 
উলুক, কি বসার ন্যায় আ1ভাযুক্ত, বিষমা- 
জুলি.প্রিমাণ (বিযোড় অর্থাৎ ৪৯।ও৭ইত্যাদি) 

€ও বংশান্গুগ অসি কোন কাষেই শুভদ[য়ক 

লধাভারতত 1 (১ম খ্১ির্ঘ সংখ্যা । 

হয় না। উতম অসিকে মণি ও প্লুবর্ণ 

ভূষিত ও চগ্দানচুর্ণযুক্ত করিয়! সদা সর্বদা 
কোষ মধ্যে রক্ষা করিবেক। যেরূপ নিজ্গের 

শরীর যত্ব পূর্বক রক্ষা! করিতে হয়, রাজা 
সেইরূপ অসিকেও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন । 

পদ্ধতি ও ঘুক্তিকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে খড্া 

সন্বন্ধে এইরূপ অনেক কথা বার্ত। আছে। 

তত্তাবতের সার সংগ্রহক্ধপ এই প্রস্তাব । 

এবারে এই স্থানেই শেষ করা গেল । ভবি- 

যাতে ইহার অবশিঃ্ কার্যযগুলি অর্থাৎ 

যুদ্ধকালে ইহা কিরূপে ব্যবহৃত হয়, সে 

গুলি বর্ণন কর! যাইবেক। ক্রমশঃ 

সপ ০29 পারিস 

শক্য চরিত, বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ দর্শন। 

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে সাংখ্য- 
দর্শন ও বৌদ্ধ ধর্মের পক্ষপাতী । ইঘুগোপীয় 
পণ্ডিত সমাজেও আজি কালি বৌদ্ধধর্মের 

বিস্তর আলোচন৷ হইতেছে । এক সময়ে 

পাশ্চাত্য মহাদেশে বেদের যেরূপ চর্চা 

হইয়াছিল এবং তদ্দার। বেদজ্ঞান প্রচারের 

যেরূপ সহায়তা হইয়ছে, এখন বৌদ্ধধর্মের 
সেইরূপ চর্চা হইতেছে, এবং কালে বেদ- 

জ্ঞানের গ্যায় বৌদ্ধধন্ম ও বৌদ্ধ দর্শনের 
অনেক গুঢ় রহস্য পাশ্চাত্য সমাজে প্রকা- 

শিত হইবে আশ। করা যায়। এক সময়ে 

'ভারতবষাঁয় বৌদ্ধধর্ম ' পৃথিবীর যত স্থানে 
এবং যত লোকের মধ্যে প্রচারিত হইয়া- 

ছিল। কোন কালে কোন ধশ্ম কোন দেশে 

সেরূপ বনু বিস্তার লাভ করে নাই । বৌদ্ধ- 
ধন্মে যত লোকের বিশ্বাস।অদ্যাপি আর কোন 

ধর্মের উপাসক তত হয় নাই। পৃথিবীর তৃতী- 

য়াংশ লোক এখনও বৌদ্ধধর্ম বিশ্বাস করে। 

ধশ্ম বিশ্বাস মত পৃথিবীর অধিবানী সকলকে 

এইরীপে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 

বৌদ্ধ শতকরা ... ৩১২ জন 
খৃষ্টান ০০৪ ১) ৩০, ৭ ১১ 

মুসলমান *** 25, *৭+ 3৫৯৭1 

হিন্দ রঃ & ১৩, ৪ ), 

পৌত্তলিক *... ১, ক৪5 ৮০৭ 5 

য়িছদী ০০০ বাহ ৩, ৩ 

নভ্য পৃথিবীতে প্রাচীন ফোন ধর্ম বদি পুনর- 

ধিকার লাভে সঘর্থ হয়, সে বৌদ্ধধর্ম । 
বৌদ্ধধর্থের চর্চা এখন বহুলভাবে, অধি- 

কতর আগ্রহ, অধিকতর ধীরতা, একাশ্রতা ও 
গতীরতার সহিত সিদ্ধ হইলেও আঙ্দি কালি 

নুতন আর্ত হয় নাই। প্রায় ষাট ব্সর 

পুর্বে একজন যুবক .কাধ্যোপলক্ষে অজ্ঞাত 

অপরিচিত প।র্বত্য নেপাল প্রদেশে গ্রেরিত্ব 



ভী্র, ১২৯০1) 

হইয়াছিলেন। তিনি সেখানে যে সকল 
হস্তলিপি সংগ্রহ করিয়। ইয়ুরোপে প্রেরণ 
করেন, তাহ! দেখিয়া অবধি সভ্যদেশে বৌদ্ধ- 

ধর্মের চর্ড! বিশেষ রূপে আরম্ভ হইয়াছে । 

সেই যুবকের নাম ব্রারন হাউটন হজসন। 

হজসন ১৮১৮ খাদে কোম্পানির সরকারে 
প্রবেশ করেন । কেক বথ্নর এদিক ও- 

দিক ঘুরিশ্না এবং কিছুদিন নেপাঁলের সঙ- 

কারী রেনিডেণ্ট থাঁকিয়। ১৮৩৩ খষ্টাব্দের 

জানুয়ারি মাসে পাকা রেসিদেন্ট রূপে 

নিষুক্ত হন। তিনি দশ বৎসর এই কার্ব্য 
করিয় পেন্সন লইয়া! শ্বদেশে চলিয়া যান। 

১৮৪৮ খঙ্টান্যে তিনি আবার ফিরিয়া আসিয়া 

দার্জিলিঙ্গে বাস করেন। নানাবিধ বিদ্যা 
চ্চায় দার্জ্িলেক্ষে তাহার নয় বৎসর 

কাটিয়। যায়। হ্বর্দেশ পরিত্যাগ করিয়া 

কেবল জ্ঞনোপার্জনের জন্য এত বয়সে 

বিদেশে আলিয়া! নয় ব্সর কত জনে বাস 

করিতে পারে? নেপালে থাকিবার সময় 

হজসন ৩৮১ তোড়! হস্তলিপি সংগ্রহ করেন । 

এক এক তোড়ায় কতগুলি পুথি ছিল, 

এবং ইহাদের মধ্যে কতগুলি একই পুস্তক, 

অদ্যাপি জানা যায় নাই। এ সকল পুজ্জক 
হজরসন চারিদিকে বিতরণ করিয়াছিলেন। 

কলিকাতভার এসিয়াটিক হোপাইটিতে ৮৫, 

লগ্ডনের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটিতে ৮৫, 

ইণ্ডিয়! আফিসের পুস্তক্ষালয়ে ৩০, অক্স- 
ফোর্ড বোডলিয়ান লাইব্রেরিতে ৭ এবং 

পারিস এসিয়াটিক সোসাইটিতে ১৭৪ তোড়া 
দেওয়! হইয়াছিল। এতস্তিন্ন বৌদ্ধধন্থের 
মতও বিশ্বাস সম্বন্ধে তিনি এসিয়াটিক রিসা- 

চেঁদ এবং এসিয়টিক সোসাইটির জর্নালে 
অনেকগুলি প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন । হুজ- 

নবাভারত । ১৪৭ 

প্রভৃতি দেশ হুইতে বৌদ্ধধশ্থ সন্বদ্ধে কিছু 
কিছু সংবাদ পাইয়াছিলেন সত্য বটে, কিন্ত 

হজসন গোঁলকুণ্ড। হইতে যে সময়ে হ্থীরক 

লইয়া! তাহাদিগকে উপহার দিয়াছিলেন, তদ- 

বধি ইয়ুরোপে প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধধর্খের চর 

আরম্ত হয়। যে সময়ে হজসন তাহার পুস্তক 

সকল এসিয়াটিক সোসাইটিতে উপহার দেন, 

ঠিক সেই সময় কনমা ডি কোরোস নামে 

হচ্ষেরি দেশীয় একজন ভ্রমণকাঁরী মঙ্গোলিয়। 

তিব্বত প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণ করিয়া এবং 

বৌদ্ধধশ্ম ভাল রূপে শিক্ষা করিয়! কলিকাতায় 
উপস্তিত হন। সংশ্কত ভাষায় রচিত বিস্তর 

বৌদ্ধ গ্রন্থ তিব্বতদেশীয়ের] আপনাদিগের 
ভাষায় অনুবাদ করিয়াছে, তাহারা সেই 

সকল গ্রশ্থকে ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া 

বন্তানজ্ার ও কাজ্জার নামে অভিহিত করে। 

হঙ্গেরির পর্যাটক এই সকল গ্রন্থের সার 

সম্কলন করিয়া এসিয়।টিক রিসার্চে গ্রকাশ 
করিয়াছিলেন । ইহারই অবাবহিত পরে 

রুসিয়ান অধাপক ম্মিত সাহেব মোগল 

ভাষায় অন্ুবাদিত কতকগুলি বৌদ্বগ্রস্থ সংগ্রথ 

করিয়াছিলেন এবং টন্গুর সাহেব পিংহল 

হইতে কতকগুলি পালি বৌদ্ধগ্রস্থ সংগ্রহ 

করিয়া ইয়ুরেপে প্রেরণ করেন। ওদিকে 

হজসন প্রেরিত সংস্কৃত গ্রস্থশুলি পাঠ করিয়া 

ফরাসী প্রত্বিৎ বন্থফ“বৌদ্ধধন্ম” নামে এক- 
খানি গ্রন্থ ফর।সী ভাষায় রচনা করেন এবং 

“সন্ধশ্ম” পুগুরিক নামে একখানি বৌদ্ধগ্রন্থ 
ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। টন্ু্রের 

পরে গোগার্লি ও হার্ভি সাহেব দিংহলের 
পালিগ্রস্থ হইতে যেমন বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক 
কয়েক খানি পুস্তক প্রচার করেন, তেমনি 

সেন্ট হিলেয়ার সাহেব ফরাসী ভাষায় আর 

সনের পূর্বে ইয়ুরোপীয়ের চীন জাপান | কয়েক খানি পুস্তক লিখেন, হজসনের মত 

০০০০ 
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শ্রীমলট সাহেব সিংহল হইতে অনেক গুলি 

পুথি সংগ্রহ করিয়া পারিসের পুস্তকালয়ে 

উপহার দিয়াছিলেন। ক্রমে ত্রন্মদেশ ও 

চীন হইতেও অনেকগুলি পুস্তক সংগৃহীত 

হয়। খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকেরা বৌদ্ধধর্ম 

সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে অনেক গুলি 

পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন । নটানিস্লাস 

জুলিয়েন নামে একজন ফরাসী পণ্ডিত চীন 

ভাষা হইতে হয়েস্থসাঙ্গের ভ্রমণ-বৃত্তাস্ত 

ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। ্ 

এইরূপে বৌদ্ধধণ্থ ও দর্শন সম্বন্ধে কিছু 
কিছু কথা যুরোপে প্রচারিত হয়। কিন্ত 

তখনও পর্যাস্ত পর্যযটটকেরা বিদেশে বৌদ্ধ 

মত ও আচরণ সম্বন্ধে যাহা যাহা দেখিয়া- 

ছিল, ঘাঁহাই কিয় পরিমাণে যুরোপে 

ঘোষণা করিয়াছিল। বর্তমান হিন্দুধন্ম 

দেখিয়। বৈদিক ধর্মের কল্পনা করা যেমন 

বিড়ম্বনা, বর্তমান বৌদ্ধধশ্ন দেখিয়া শাক্য- 

মুনির ধর্মমত সম্বন্ধে কোন অনুমান কর! 

তেমনি বিফল। তখনও মুলগ্রন্থ পড়িয়া 

অতি অল্প লোকেই আপন মতামত প্রকাশ 

করিত। অধুনা একদিক হইতে যেমন 

সংস্কত ও পালি, চীন ও জাপান ভাষায় 

রচিত মুলগ্রস্থ সকল মুদ্রিত ও প্রকাশিত, 

হুইছেছে। র 

রস ডেবিস, ফসবে'ল গুভ্.ত পগুভের। 

তেমনি মুলগ্রস্থ পাঠ করিয়! বৌদ্ধ ধর্টের 
মূল স্থৃত্ত সকলের রহস্য বিচার করতেছেন । 

সুতরাং বৌন্ধধন্মের মত ও বিশ্বাস কি, এখন 

বত সাহসের সহিত বল। যাইতে পারে, 

পূর্বে তাহার সম্ভাবন! ছিল ন1। 

বৌদ্ধধর্মের সহিত সাংখ্য৭র্শনের সম্বন্ধ 

কি? ইহা একটী অত ল্ুন্দর গ্রশ্র। 

, মোক্ষমূলার সাংখ্যদর্শনকে শাক্যন্তুনির পর- 

নব্যভারত । 

দেখিতে হইবে । 

৪র্ধ সংখা! 

স্তন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন । তাহার 

এ মতটী কতদূর সত্য তাহাও একবার 
বিবেচনা করিয়। দেখা আবশ্যক ॥ ডাক্তার 

বালানটাইন্ ও হল, কাউয়েল ও গফ এবং 

র!জেন্দ্রলাল ও স্মরণীয় জয়নারায়ণের গুণে 

সাংখ্যদর্শন এখন আর ছুষ্পাপ্য নছে। 

ডাক্তার র'জেন্দ্রলাল পাতগুলীয় যোগস্থত্র 

প্রকাশিত ও অনুবাদিত করিয়া দেশের ষে 

কত উপকার করিয়াছেন বলা যায় না। 

আবার যে গবেষণার সহিত প্রাচ্য ও 

পাশ্চাত্য দর্শন সকলের তুলনা করা হুই- 

য়ছে, দেখিলে কৃতজ্ঞ হইতে হয় । 

ডাক্ত!র রাজেন্দ্রল।ল হইতে সামান্য ইতি- 

হাসকার পধ্যস্ত বলিতেছেন, হিন্দুদিগের 

অত্যাচারে বৌদ্ধগণ ভারতবর্ষ পরিতযাগ 

করিয়। স্থানান্তরে দেশাস্তরে চলিয়া গিয়া- 

ছিল । এ কথাটীও সত্য কি ন। পরীক্ষা করিয়। 

কোন্ পথে কোন দেশে 

তাহার! চ।/লয়। গেল? তাহাদের বংশধরেরা 

এখন কোথায় কি ভাবে বান করিতেছে, কি 

ভাষা ব্যবহার করিতেছে, কোন ধন্ম পালন 

করিতেছে, এগুলি বড় স্থন্দর প্রশ্ন । এ 

সকলের মীম|ংসার চেষ্ট! করিতে হইবে । 

ডাক্তার কৃষ্মোহুন বন্দোপাধ্যায় . 

রাজেন্দ্রলাল, বিল, ওল ডেনবর্গ | বলেন, সংস্কৃত কোন কালে কথিত ভায়া 

ছিল কিন। নন্দেহ। থাকিলে শীক্য- 

সিংহের বন্ুপুর্ধবে উহ। পুস্তকের ভাষায় পরি- 

ণত হইয়াছিল । এই জন্য শাক্যসিংহ পালি 

ভাষায় কথ কহিতেন । অনেকে বলেন 

পালি ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থ(বলী অপেক্ষা- 

কৃত নমিচীন। সংস্কত ভাষায় যে সকল, 
বৌদ্ধ গ্রন্থ পাওয়া যায়, সে সকল আধুনিক 
ও পালি ভাষা হইতে অন্ুবাদিত। এ 

কথাই বা কতদুর স্ত্য? 
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শব্্যসিংহের সময়ে ভারতবর্ষের সামা- 

জিক ও রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল? 

কিহ্বেতু এ ঘোর পরিবর্তন সম্ভব হুইল? 
হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ 
ছিল? রাজদরবারে বৌদ্ধধর্মের কত আদর 

ছিল ? নাগাজ্জুন ও শঙ্করাচার্ষোর হস্তে 

বৌদ্ধধ্মের কি গতি হইরাছিল? এ সমস্ত 
গুলিই দেখিতে হইবে । 

এ সকল আহ্ুমসিক কথা । বিদেশীয়- 

গণ স্ব শ্ব-স্বভাব-প্রণোদিত হইয়া, সহজ চে! 

করিলেও, শিক্ষা ও অবস্থাদোয-জাত ভ্রমান্ধ- 

কার একেবারে পরিহার করিতে পারি- 

বেন, নস্তব নহে । দ্েশীয়গণের চ| করিয়া 

দেখ। উচিত, বৌদ্ধপন্ম কি গুণে এক সময়ে 

এত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধ 
ধশ্মের মত ও বিশ্বাস কি ?- বৌদ্ধ দর্শনের 

স্ত্রকি? লোকে বলে বৌদ্ধবশ্ন নিরীশ্বর 

নাস্তিক ধর্ম ঈশ্বর না মানিলে আবার 
ধন্ম কি? মোক্ষমূলার বংলন, নির্বাণ অর্থ[ৎ 

বিনাশই বৌদ্ধধন্ম্ের চরম উদ্দেষ্ত | কথাটা 

ভাল। নাস্তিকের উদ্দেষ্ঠ ত্রিনাশ ভিন্ন আর 

কি হইতে পারে ₹ রহমত পরিত্যাগ করিলে, 

এত শিক্ষণ, এত যোগ, এত সাধন। পতঙ্গবৎ 

বিনাশের জন্য? বুদ্ধ পণ্ডিত গোল্ডষ্কর 
মৃত্যুশষ্যায় উইল করিয়া গিয়াছেন, যেন 

১৯২০ বৎসরের পূর্বে তাহার হস্তলিপি 

সকল কেহ মুদ্রিত ব1 প্রকাশিত না৷ করেন। 
কি উদ্গেষ্তে ?-_-কেন এ ভয়ঙ্কর অভিশাপ ? 

সে যাহা হউক, পতঙ্গ যেমন স্বৃত্যুর লোভে 

২২ 

বব্যভাঁরত-। ৬৬৬৮ 

অগ্নি সাধনা করে, বৌদ্ধ যতীগণ এত যোগ 
সাধনা কেবল বিনাশের লোভে করিতেন । 

পতঙ্ক ও মনুষ্য বুদ্ধির প্রভেদ নাই। এ 
গুরুতর কথাগুলির একবার বিচার করিয়া 

দেখিতে হুইবে। 

আর শাক্যমুনির অপূর্ব জীবন-চরিত 

স্বদেশীয়গণকে শুনাইতে হইবে। শ্রীমন্তাগ- 

বত হইতে শ্রীকৃষ্ের জীবন-চরিত সংগ্রহ 

কঠিলে তাহ যেমন প্রকৃত হয়, ললিত বিস্তর» 

মহাবন্ত্রবদ[ন বা চীন আখ্যায়িকা হইতে 

বুদ্ধদেব-চরিত সংগ্রহ করিলে তাহাও ততই 

বিশ্বাসযোগ্য হইয়া থাকে। 

এই গুরুভ!র কার্য আমরা স্তচ|রুরূপে 

সম্পাদন করিতে পারিব, সম্তব নহে । তবে 

আমরা আমদের সাধামত চে করিব» 
এই মাত্র। যে সকল বিষয় ভ্রমপূর্ণ? 

অক্ফ,ট ন। অপক্ষ থাকিবে, সময়ক্রমে উপ- 

যুক্তত্র লোক সে সকল সংশোধিত ও পরি- 
স্কট করিতে পারিবেন । একেবারে সর্ব্বোৎ- 

কু করিতে পারিব ন! বলিয়। নিশ্চিন্ত 

হওয়! আমাদের মতে বিধেয় নহে। 

আমদিগের পাঠকগণের নিকট এ গুরু- 
তর কাধ্যে আমর। সাহায্য প্রার্থন। করি । 

যে স্থান ছৃষ্ট বা অস্প& বোধ হইবে, সেগুল 
আমাদিখকে বলিয়া দিলে .লেখক বাধিত 

হইবেন এবং বৌদ্ধধর্ম সন্বদ্ধীয় কোন সত্য 

কেহ সংগ্রহ করিয়। থাকিলে, লেখককে 

উপহার দিলে তিনি পরম আপ্যারিত 

হইবেন । ক্রমশ ॥ 



নবলীলা 

গ্রথম খণ্ড-_পাথম পরিচ্ছেদ । 

হৃচনা। 

বীয়্ে ধীরে স্থির কার্ধ্যকলাপ সমাধা 
হয়। বীজ হইতে বৃক্ষ, বৃক্ষ হইতে ফুল, ফুল 

হইতে ফল, এ সকল ধীরে ধীরে উৎপন্ন হয় । 

জীবন। সমাজের উথান পতন আর 

গণন। করিব কি ?--ইহার মধ্যে কত ঢেউ, 

কত উত্থান, কত পতন, মানব তাহ! ভাবি- 

যছু একদিন বালক ছিল, আজ বড় হইয়াছে, | তেও অক্ষম। ধীরে ধীরে উত্থান পতনের 

বুদ্ধি পরিপক্ক হইয়াছে, আজ যন পৃথি- 
বীর কত মহৎ কার্যয সমাধা করিতেছে; 

ইহা একদিনে হয় নাই। আমিও একদিনে 

হই নাই, তুমিও এক দিনে হও নাই, 
অনেক সময় গিয়াছে, তবে তুমি আমি 

মানুষ হুইয়াছি। একদিনে কিছু তুমি 

তৃমি' হও নাই, আমি “আমি হই নাই, 

আমাদের জম্মের পূর্ব হইতে কত সময় 

পৃথিবী দিয়াছে, ভবে তুমি 'তুমি” হইয়াছ, 
আমি “আমি, হুইয়াছি। এই সময়ের 

মধ্যে তোমার আমার কতবার পতন হই- 

য্লাছে, কতবার উখান হইয়ছে,-তবে আজ 

আমরা এই বর্তমান অবস্থা! পাইয়াছি। 

তোমার আমার কথা ছাড়িয়। দি,-এ 

সমাজ, ইহাও কতদিনের ফল-_ইহার 

মধ্যেও কত উথান, কত পতন। বীজের 

পতন, বৃক্ষের উথান,--ফুলের পতন, ফলের 
পু 

] 

উতথান;-_দেখ এঁবীজ আর ধ ফল, ইহার | 

৷ অভিনয় হয়--ধীরে ধীরে সৃষ্টির কার্য 
সমাধা হয়। কোন জতি একদিনে উন্নত 

হয় নাই-কোন দেশ একদিনে সভ্য হয়. 

নাই। সময়ের প্রতীক্ষা না করিয়া ষে 

বড় হুইতে চায়, সে মূর্খ। ন্ুলোচনা এক 

দিন বালিক। ছিল_-হাসিত, খেলিত, বেড়া 

ইত, আজ সে যুবতী হইয়াছে,_আজ সে 
গম্ভীর হইয়াছে । জননীর চক্ষে আজও 

যেন সেবালিক। রহিয়ছে, কিন্ত পৃথিবীর 

চক্ষে স্থুলোচনা1 আজ যুবতী--স্থির বুদ্ধি। 
এক দিনে ইহ! হয় নাই । কত উত্থান, কভ. 

পতন, কত পরিবর্তনের পর আজ স্বলোচন! 

যুবতী হইয়াছেন। ন্মলোচনা হিন্দুসমা- 
জের কুক্ষিগত অন্ধকারের মধ্যে পরিপালিত, 

কিন্তু তবুও বুদ্ধি স্ম(র্িত্বত,-__ইহা! একদিনে 

হয় নাই। অনেক শিক্ষায়, অনেক উপ- 

দেশে স্থুলোচনা আজ এইরূপ হইয়াছেন ॥ 

ভাল মন্দ পৃথিবী বিচার করুক, আমর! 
মধ্যে কত উথান, কত পতন ;--এই উখান | ম্থলোচনার বর্তমান অবস্থা যথাযথ বিবৃভ 
ও এই পতনের মধ্যে রহিল কি ?- বৃক্ষ। | 
আমার মধ্যে কি দেখি?--বালকের পতন, 
যুবকের উথান, যুবকের পতন--বৃদ্ধের 
উত্ান।--ইহাতে হইল কি 1 হইল--আমার 

করিতে প্রবৃত্ত হই। 

“মা, আমি কখনই যাঁব না, যতই বল ন! 

কেন, আমি কখনই & কুৎসিত স্থানে যাব 
না। দিদিষায় যাক্, কিন্ত আমি কোন 
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মতেই যাব ন1।” এই কথা বলিয়া! স্থুলো' 

চনা আঙ্গ কোমর বাঁধিয়া বসিয়াছেন। 

“যাবিনে, যাবিনে, যাবিনে ?" তিনবার 

জননী কর্কশ দ্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন ( 

্থুলোচন! পুনঃ ধীর-সরে বলিলেন, _না। 

জননী ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, 

পাড়ার আর সকল মেয়ে ফল-বিব্ের বাড়ীতে 

কাদামাটার জন্ত মিলেছে, আমার মেয়ে হয়ে 

তুই সেখানে যাবিনে? আমার মেনে হয়ে 

তুই গ্রীষ্টানি মত লয়ে আগন জৈদ্ বজায় 

রাখ্বি? তা কথনই হবে না, আজ তোর 

লেখাপড়ার সাধ মিটায়ে, শ্রা্ানি মত 

ভেঙ্গে দিয়ে তবে আমার অন্য কাজ! থে 

ঘরের মেয়ে, এ ঘরে শ্রীষ্টানি মত? এই 

বলিয়। জননী ন্ুলোচনার কেশ ধরিয়। 

প্রহার করিতে লাগিলেন । স্থলোচনা আর 

সহ্য করিতে না পারিয়া। উচ্চৈঃস্থরে ক্রন্দন 

করিতে লাগিলেন । | 

স্থলোচনার ক্রননের দ্দর এবং মাতার 

প্রহারের শব্দ শ্রবণ করিয়া পাড়ার ছোট বড় 

নকল স্ত্রীলোক একত্রিত হইল । একত্রিত 

হইয়। স্থুলোচনার ব্বতাব সমালোচনা আস্ত 

করিল । 

একজন বলিল,_-ওমা, এমন মেয়ে 

কখনও দেখিনি, সর্বনাশী দেশের জাত্ মান্ 

সব ডুবালে ! এ কুবুদ্ধি কে শিখালে? 

একজন বলিল,কে শিখালে, একথা 

আবার জিজ্ঞানা কর্ছ কেন? আমি তখনি 

বলেছিলাম -ক্ষুলে পড়তে দিও না। ওত 

পড়াশুন। নয়, ও পরকাল নষ্ট করা। তা 

আমর কথ ত তখন ভাল লাগে নি! 

আজ আর দেখ্ছ কি? একে নিয়ে শেষ 

অনেক ভুগতে হবে। 

একী যুবতী বলিল,--লেখাপড়ার দোষ 

নব্যভারত | ১৭১ 

দিচ্চ কেন? আমরা কি লেখা পড়া শিখি 

নাই? স্ুলোচনা বা কখানা বই পড়েছে, 

আমর! কত বই পড়েছি, কিন্ক এর মত শিক্ষা 

ত আমাদের আজও হয় নাই। গ্রীষ্টানি স্কুলে 

দেওয়াতেই এই ফল ফলেছে। 

একটী বালিক। বলিল,_আমি ত খ্রীানি 

স্কুলে পড়ি নাই, কিন্ত আমার পরত মহাশয়ও 

বলেছেন, 'এই সকল জঘন্য কর্য্যে কখনই 

যোগ দ্রেওয়! উচিত নয়। আপনারা ষে 

প্রকার নির্লজ্জের ন্যায় ব্যবহার করেন, কোন্ 

শিক্ষিত লে।ক তাতে আহ্লাদ প্রকাশ করতে 

পারে? ছি ছি, আপনার] আর বাহাছুরি 

করিবেন না। 

যুবতী মুখ বক্র করিয়া, ভ্র-কুঞ্চিত করিয়া: 

বলিল,-আর তোর মুখ নেড়ে বক্তিতে 

ঝর্তে হবে না; আমাদের বাড়ীতে ত আর 

শিক্ষিত লোক নেই, তোর পণ্ডিত মহাশয়ই 

দেশের মধ্যে একজন,-না? আমাদের 

বাবুর আর লেখাপড়! জানে না,_ না? 

বালিকা ধীরে ধীরে বিনীত য়ে 

বলিল,-সব জানিঃ আর বল্বেন না। 

কেবল নাটক, কেবল ছাই ভম্ম, জআপনা- 

দের বাবুকেও জানি, আপনাকেও জানি। 

এই কথা বলা হইতে না হইতে একটা 

প্রাচীনা বলিয়া উঠিলেন,_এছু'ড়ীর বুঝি 

মা বাপ নাই, এ ছু'ড়ীকে শাসন করেঃ এমন 

বুঝি কেহ নাই? এই বলিয়। বালিকার 

চিবুক ধরিয়া দত্ত কিড়মিড় করিয়া বলি- 

লেন_তুই যদ্দি আমার গর্ভে জন্মাতিস্, 

তবে আজই গল টিপে মেরে ফেল্তাম। 

পূর্বোক্ত যুবতী বৃদ্ধাকে বলিলেন _ভাঁল 

করলেন্ না, ভাল করলেন্ ন!, বিনোদ বাবুর 

বোন্কে এরূপ কথা৷ বলে ভাল কর্লেন্ না, 

এর ফল ভাল হবে না। 

সী 



৯'তহ 

এই রূপ নান! প্রকার তর্কের শ্োত | 

চলিয়াছে, এদিকে স্থুলোচন। প্রহ্থারে হত- 

চেতন হুইয়। পড়িয়াছেন। জননী নানা 

লোকের উৎসাহে সংজ্ঞাশৃন্ত হইয়া এত 

প্রহার করিয়াছেন থে, ম্ুলোচনার জ্ঞান 

নাই। নিষ্ঠ'র জননী, যেমন কশ্মা তেমনি 

ফল, বলিতে বলিতে গৃহের দরজা! বন্ধ করিয়া 

আর সকল মেয়ের সহিত কুৎ্সিং দেশাচারে 

যোগ দিতে চলিলেন। 

স্থুলোচনার ভশ্নী কুলকামিনী এই প্রকার 

অবস্থা দেখিয়া পূর্বেই বিনোদ বাবুর 

বাড়ীতে নংবাদ দিতে গিয়াছিলেন, জননীর 

দলবল গৃহের বাহির হইতে না হইতে 

ঞররিনোদ বাবুর স্থিত ম্থুলোচনার তগ্ী গৃহে 

প্রবেশ করিলেন । স্মুলোচনা! এ সকল 

কিছুই জানেন ন!, তিনি যেন ঘোর নিদ্রায় 

বিচেতন হইয়া আছেন। বিনোদ বাবু 

8 কুলকামিনী স্থুলোচনার মস্তকে জল 

সিঞ্চন করিতে লাগিলেন । বিনোদ বাবুর 

হব নয়ন হইত ?ধারাবাহী হইয়া জল 
পড়িতে লাগিল । বিনোদ বাবু একটা দীর্ঘ 
নিঃশ্বাস ফেলিয়া আন্তে আস্তে তগ্মীকে 

বলিলেন-_“আমার জন্যই ল্ুলোচনার এত 

কষ্ট সহ্য করিতে হইল । আমি যদি অন্গু- 

রোধ ন1 করিতাম. তাহা হইলে স্থুলোচন।র 

এত যন্ত্রণা সহ্য করিতে হুইত না! স্ুলো- 

চনার অদৃষ্টে যে কত কষ্ট আছে, তা কে 
জানে? আমার সহিত তোমাদের আলাপ 

পরিচয় না হইলেই ভাল ছিল! এই বলিয়। 
বিনোদ বাবু কাদিতে লাগিলেন। ন্মালো- 

ডুনার ভথ্বী অধোবদনে রহিলেন। 

সব্যন্ভারত । (১ম খণ্ড, £র্থ সংখা | 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

পপ সপ সপ 

উভয় সন্কট । 

স্বামী জ্রীর জন্য কাঁদে, জাতা ভ্রাতা 

জন্য ক'দে, জননী পুত্রের জন্য কাদে, এদৃশ্ঠ 

জগতে বিরল নহে। কিন্তু ইহাতে প্রমের 

অগরিনীম মাহাম্মোর পরিচয় পাওয়। গেল 

না। রাজা স্ুুখসিংহাসন ছাড়িয়। দীন 

ছুঃখীর কুটারে বনিয়া যখন সহানুভূতির 
অশ্রুতে গণুস্থল ভাসাইতে থাকেন, তখন 

সেই দশে বিশ্ববিজয়ী প্রেমের কতক 

পরিচয় পাওয়া যায়। ধনীর পুত্র বিনে।দ বাবু 
আঙগ অসহায়াদিগের জন্য অশ্রুতে গওস্থল 

ভাসাইতেছেন, এ দৃষ্ত জগতে চিরকাল অবি- 

নর অক্ষরে লিখিত থাকিবে । বিনে।দ বাবু 

অধিকক্ষণ্ণ সেই বিষাদময় চিত্রের সম্মুখে 

তিষিতে পারিলেন ন।, ছৃঃখাশ্র সম্বরণ 

করিয়া সে স্থান হইতে উঠিলেন। বিনে।দ 

বাবুর প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিয়াছে 

আঘাত লাগিবারই কথা,-ুবিনোদ বাবু 

কত কষ্ট করিয়া ছুটী ভগ্মীকে লেখাপড়া 

শিখাইয়াছেন। কিন্ত আজ দেশিলেন, আজ 

বুকিলেন,_তী'হার আর হাত নাই । উভ: 

য়কে যদি দেশাত্তরে লইয়। যান, তবে 

হয় তসকল গোল চুকিয়া যায়, কিন্ত বিনোদ 
বাবুর এখন সে সাহস নাই--সে ইচ্ছা নাই। 

ইহার পূর্বেই এ গ্রামে দলাদলী আরম্ত হই- 

য়াছে,__বিনোদবাবুকে লইয়া, স্ুলোচনাকে 

লইয়া । লোকেরা বলে, বিনোদবাবুর স্বার্থ 
আছে বলিয়! স্থলোচনাকে মানুষ করিয়া 

ছেন। গ্রামের লোকেরা জানিত, বিনোদ- 

বাবুর ম্বভাবে কালিমা নাই। কিন্তু গ্রামের 

দুষ্ট লোকদিগের চক্রান্তে-দেবসদবশ বিনোদ 

বাবু আজ নকলের চক্ষের বিষ।. গ্রামের 
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দু লোকদিগের ইচ্ছা, স্থুলোচনাকে অভি- 

সার পথে লয় যায়। ম্ুলেচনার জননী 
অর্থের দাসী, ধন্ম কন্ম এ সকলের বড় 

একটা ধার ধারেন না। অর্থের আশায় 

জননী স্ুলোচনাকে পাপের হদে ডুবাইতে 

প্রস্তুত, কিন্ত বিনোদ বাবুর জন্ত আজ 

পর্যাস্ত কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। 

একমাত্র বিনোদ বাবুর মধুর কথায় ভুলিয়া 

স্তুলেচনা সকল প্রকার প্রলোভনকে তুচ্ছ 

করিয়। ঠেলিয়া ফেলিগাছেন্ন,। এই জন্য 

জননী ক্রোধে অধীর,-স্লোচনার প্রতি 

বিনোদ বাবুর প্রতি । বিনোদবাবুকে কিছুই 
বলতে পারেন না-ধনীর সন্তান, ক্রে(ধের 

বেগ স্থলোচনার উপরেই পড়িয়াছে। সর্ধ- 

ন।শী মনে করিয়াছে কথার না পপিলে 

প্রহারে পারিব--প্রহারে ন1! পারিলে 

মারিয়া কেলিব। বিনোদ বাবুর পুর্বে আশা 
ছিল, ইহা্দিগ্রকে পাপের হস্ত হইতে উদ্ধ!র 

করিতে পারিবেন, কিন্তু আজ সে আশা! 

টিয়াছে। বিনোদবাবুর আত্মীয় বন্ধু বান্ধব 
সকলেই চটিয়া গিয়াছে,_বিনোদ বাবুর 

নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়। অন্যের নিকট 

শুনিগাই চটিয়। গিয়ছে। বাঙ্গালীর শ্বভাব 
বিনোদ বাবু চেনা করিয়া ফিরাইতে পারি- 

বেন, আশ] ছিল না; কিন্তু তবুও কয়েক 
জনকে বলিয়ছিলেন, '্ুলোচনাকে আমি 

সহোদরার ন্যায় মনে করি, আমার প্রতি 

কেন সনেহ কর? বিবাহিত অবস্থায় 

আমি কলঙ্কের পথে যাইব, তোমরা কেন 

মনে এ সঙ্দেহকে স্থান দেও? এ কথায় 

তাহারা, উত্তর করিল,__*পৃথিবীর সকলি 

আমরা 'জানি, এই গ্থানে দেবতাদিগের দেবত্ব 

লোপ হয়, 'মাুষ কোন্ ছার জীব! আজ 

স্ুলোভনা। তোমার সহোদরা, কিছুদিন 

্ধ্যভারত | 

ূ 

৬ 
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পরে নিশ্চয় দেখিব আর এভাব নাই। 

আমরা সন্দেহবাদী। কেন সন্গেহবাদী ? 
পৃথিবীকে জামিতে আর আমাদের বাকী 

নাই, একে একে অনেক বড় লোক দেখেছি, 
সকলের পতন এ এক স্থানে ।” বিনোছ 

বাবু পরাস্ত হইয়াছেন, আজ তাহার সমস্ত 

আন্মীয় বন্ধু বান্ধব তাহার বিরোধী । শেষ 
ফল এই হইয়াছে, এ দ্বিতীয় বিবাহের 

বাড়ীতে গরমের সকল লোকের নিমন্ত্রণ হই- 

রাছে, কেবল বিনোদবাবুর হয় নাই। বিনোদ- 
বাবুর নিমন্ত্রণ হয় নাই বলিয় |বিনোদ বাবুদের 
বাঁড়ীর কেহই যায় নাই। যায় নাই বটে, 

কিন্ত সকলেই বিনোদ বাবুর প্রতি অস- 

স্্, আজ সকলেই রাগান্বিত ॥। জাত্মান & 

সব বিনোদের জন্য গেল, ইহা ভাবিয়। 

বিনোদ বাবুর জননী কাদিতেছেন। বিনোদ 
বাবুর জ্যেষ্ঠ ত্রাতা বড়ই হিংসা পরত 
ছিলেন, তিনি আজ প্রতিজ্ঞা করেছেন-- 

'সকলের ঘরের খবর বাহির করে, সকলকে 

একঘরে করে তবে ছাড়ব। বিনোদ 

বাবুর প্রতিবেশী মণ্ডলী এই কথা লইয়া 

কাণাকাণি করিতেছে । বিনোদ বাবুর 
তরী মুখ ভার করিয়া আছেন, -শ্বামীর চরি- 
ত্রের কথা শুনে প্রাণে আঘাত পাইয়াছেন, 
মনোছুঃখে মুখ ভার করে আছেন। সমস্ত 

দিন এই ভাবে, এই আন্দেলনে গিয়াছে ; 

বিনোদ বাবু সকল কথা গুনেছেন,__তীহার 
মুখ আজ একটু বিষ, চিন্তায় মলিন । অপ- 

রাঙ্কে স্ুলোচনাকে এঁ অবস্থায় দেখিলেন । 

দেখির। কাদিতে কাদিতে উঠিয়। 'আসিলেন' 

বটে, কিন্ত কি করিবেন, ভাবিয়া কিছুই 

ধার্য করিতে পারিতেছেন না । আজ স্ত্রীর 

মনের সন্দেহ জাল ছিন্ন করিবেন, ন। আাভার 

ক্রোধকে প্রশমিত করিবেন/ না জননীকে 
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শান্ত.কপিবেন,__না অন্ান্ত সকলকে মস্ত 
করিবেন ;£_-না এদিকে ম্ুলোচনার জন্য 

ভাবিতে বসিবেন ? কেবল ভাবিলে হুইবে 

ন।-স্থলোচনার ভগ্নী বিনোদবাবুকে চুপে 

চুপে ভিতরের সকল সংবাদ দির বলেছেন, 

ছই চারি দিনের মধো উদ্ধার করিতে না 

পারিলে, হয় স্থুলোচন। পাপে ডুবিবে, না 

হয় আত্মহত্যা করিয়া মরিবে। এই হৃদয়- 

(বিদারক কথা শুনিয়া বিনোদ বাবুর প্রাণ 

বব্যভারত । (১ম খণ্ড, ওর্ধ সংখ্যা । 

আজ অস্থির হইয়াছে ; কি করিবেন, কিছুই 
ঠিক করিতে পারিতেছেন না। গ্রামের 
মধ্যে মহা আন্দোলন-শ্রাত চলিয়াছে। 

বিনোদ বাবুর জননী কাদতেছেন, জী মুখ 
ভার করিয়! আছেন, এ দিকে স্ুলোচন। 

প্রহারে অচেতন হুইয় রহিয়াছেন। এ 

সকলের মূলেই আমি, ইহা ভ।বিতে 

ভাবিতে বিনোদ বাবু ভ্রাতার ক্রোধাগারে 
প্রবেশ করিলেন । 

জীবনগতি নির্থয়। 

চতুর্থ অধ্যায় । (১) 

বিবর্তন-বিকশিত জীবনগতি। 

বিশাল বিশ্বলংসার মধ্যে-_কি জড়দ্বগতে, 

কি প্রাণিজগতে, কি নৈতিক জগতে, কি 
আধ্যাত্মিক জগতে-সর্ধত্রই বিবর্তন-নিব- 

হ্ধন-বিকাশ (10%০19001) ) এবং পবিবর্ভন 

সম্ভত-বিলয় (7)15501100101) ) পরিলক্ষিত 

হয়। ইন্দ্রিয়ের অগোচর অতিশয় সুক্ষ 

ক্থুগ্ বস্ত কিন্বা পরমাণু সমূহ, শ্বকীয় আভ্)- 
স্তরিক গতি অথবা পারমাণব-গতি বিসর্জন 

নিবন্ধন, প্রক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন অবস্থা 

হইতে র্পাস্তরিত হইয়া, মংযোগাবদ্ধাবস্থ। 

প্রাপ্তি পূর্বক, ইন্দ্িয়ম্য স্ছংলাকৃতি ধারণ 

করিলে, প্রাগুক্ত বন্ত কিন্বা পরমাণুর ঈদৃশ 
পর্বর্ভনকে বিবর্তন-নিবন্ধন-বিকাশ বলা 

যায়। কিন্তু পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়গমা স্বংলা- 

কার এবং সংযোগাবদ্ধ বস্তর পরমাণু কিন্বা 

বুশ্র সুক্ম অংশ সকল, আভ্যত্তরিক গতি 
অথবা পারযাণব গতি-প্রাপ্তিনিবন্ধন, 

প্রক্ষিপ্ত এবং সংযোগ-রহিত হইয়। নিরা- 
কার অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, বস্তর এবন্িধ 

পরিবর্তনকে পরিব &ন-সম্ভূত বিলয় বলাযায়। 

কিন্তু এই স্থানে উল্লেখ করা উচিত্ব যে, 

বিবর্তন-নিবন্ধন বিকাশ ও পরিবর্তন-সম্ভৃত- 

বিলয়, এই ছুইটী বিষয়কে কেবল আংশিক 
রূপে ব্যাখ্যা! করা হইল । এই ছুইটী বিষয় 
পাঠকগণের সহজে উপলব্ধি হইতে পারে, 

এই অভিপ্রায় ইহাদের জটিল ভাগ পরি- 

ত্াাগ করা হইল, এবং পূর্ণাবয়বসম্পন্ন 

এবং নর্ধলক্ষণ-সংযুক্ত সংজ্ঞা প্রদান করিতে 

কোন চেষ্টা কর হুইল ন1। পারমাণব- 
গতি অথব]! শ্বকীয় গতি বিসর্জন দ্বার 

বস্তর সংঘোগ এবং প্রাগুক্ত গতি গ্রহণ 

দ্বারা বন্তর বিয়োগ বিকাশ ও বিলয়ের এই 

অংশটা কেবল এই স্থানে উল্লিখিত হুইল। 

বিবর্তন-নিবন্ধন-বিকাশের এবং পরিবর্ভন- 

সম্ভৃত বিলয়ের অপরাপর লক্ষণ ও কার্যয 
বথাস্থানে উল্লিখিত হইবেক। 

অগ্নিঘারা কোন বস্ত দগ্ধ করিলে তাহার 

আকৃতি বিবুণ্ত হয়; কিন্তু তাহার একটা 



' ভাঙ্্র। ১২৯*। ) 

পরমাণু বিন হয় না। অগ্নি সংযোগে 

বস্তর পরমাপু সকল পারমাণব গতি প্রাপ্ত 

হয়। এবং সেই পারমাণব গভির আঁতিশষ্া 

প্রযুক্তই পরমাণু সকল বিচ্ছিন্ন হুইয়| যায়। 
পদার্থ-বিদ্যাবিশারদ পগ্ডিতগণ পারমাণব 

গতিকেই (70091901127 10096108 ) (উত্তাপ 

(0626) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 

বস্তত পারমণব গতি এবং উত্তাপ এতছু- 

ভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না । 

_ এক একটা পরমাণু যেরূপ জড়পদার্থের 

এক একটী অবিভাজ্য অংশ. সেই প্রকার 

এক একটা নর নারী নমাজ যন্ত্রের এক 

একটী অবিভাজা অংশ শ্বরূপ। জড়পদা- 

রর পরমাণুর ন্যায় প্রত্যেক নর নারীর 

জীবনেও পারমাণব গতির বিদ্যম।নতা উপ- 

লব্ষি হয়। এবং সেই পারমাণবগতির 

আতিশষ্য গ্রযুক্তই প্রত্যেক নর নারী সমাজ 

যন্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আবার 

জড়জগতম্থ ছৃগ্টী ভিন্ন ভিন্ন বস্ত স্বীয় 

শ্বীয় আতাত্তরিক গতিবিবর্জিত না হইলে 

একটা অপরের সহিত মিশ্রিত হয় না, মেই- 

রূপ ছইটা ভিন্ন ভিন্ন জাতি, কি সম্প্রদায়, 
্বীয় স্বীয় আভ্যাস্তরিক গতি পরিত্যাগ না৷ 

করিলে পরম্পর মিলিত হইর। এক জাতি 

হইতে পারে না। পা.-মাণব গতির হ্রাস 

দ্বার মনুষ্যদিগের মধ্যে সামাজিক বন্ধন 

সংস্থাপিত হয়। 

আমর! জড় জগতের মধ্যে, অতি সৃক্ষ- 

বানুকণ! হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গৃহ, উপ- 

গৃহ ইত্যাদি ক্ষুত্র ও বৃহৎ যত কিছু বস্ত 

নিরীক্ষণ করি, তৎ্সমুদায়ের প্রত্যেকের 

মধ্য হইতে উত্তাপ অথবা পারমাণবগ্তি 
নির্গত হইয়া অপরাপর বস্তর মধ্যে প্রবেশ 
করিতেছে, এবং পক্ষান্তরে আবার প্রত্যেক 

মব্যভারত 1 তপ্ত 

বস্তই অপরাপর বস্তু হহতে উত্তাপ গ্রহণ 

করিতেছে । * উত্তাপ বিমর্জন দ্বারা বস্তর 
পরমাণু কিন্ব! অংশ সমূহের মধ্যস্থিত সংযোগ 
সদ ও পরিবর্ধিত হয়, এবং উত্তাপ গ্রহণ 

ঘবারা বস্তর যোগাকর্ষণ শিথিল হয় এবং অর্তি 

কঠিন বস্ত সকলও তরলাবস্থা প্রাপ্ত হয়। 

জড়জগতে ঈদৃশ উত্তাপ উদগীরণ এবং 
উত্তাপ-গ্রহণ-ক্রিয়নিবন্ধন নানাবিধ পরি- 
বর্ভন হইতেছে। কিন্তু জড়জগতের পরি- 

বর্তনের স্যায় জাতীয় জীবনের মধ্য কিনব! 

বৃহৎ মন্কুষ্ সমাজ মধ্যেও পারমাণব গতি 

বিসর্জন ও গ্রহণ-নিবন্ধন অবিশ্বাস্ত পরি- 
বর্তনের শত প্রবাহিত হইতেছে। 

জড়জগতে যেরূপ বায়ৰ পদ এঁ03256099 

901১5621৩09 ) মধ্যে নমধিক পারমাণব গতির 

অবস্থিতি অন্থভূত হয়, সেই প্রকার সর্বতো- 
ভাবে জাতীয় একতাশৃন্ত আদিম অসত্য 

জাতির প্রত্যেক নর নারীর জীবনে পারমাণব 
গতির আঁতিশয্য দেখিতে পাওয়া যায়| 

প্রাগুক্ত অসভ্য-জাতীয় প্রত্যেক নর 

নাণী, শুদ্ধ কেবল স্ব স্ব ক্ষুধ! তৃষ্ণ1 নিবারণের 
চিন্ত| দ্বারা পরিচালিত হইয়া, পরম্পরের 

সহিত নিঃসংশ্রব ভাবে অরণ্যে আহারাম্বেষ- 

ণার্থ বিচরণ করিয়। থাকে । আপন আপন 

উদর নিবৃত্তির চিন্তা ভিন্ন আর কোন চিন্তা 

নাই, এবং আম্মরক্ষ! ভিন্ন জীবনের অপর 

কোন উদ্দেশ নাই। এই প্রকার সম্পূর্ণ 

স্বাতস্ত্রয-ভাবপূর্ণ আস্মন্দুখ চিন্তা এবং আত্ম- 

10] 10989 [০10 9 02111 01 880৫. 
108 01060 12790185663 18686 (0 ০6176: 
0089965, 21)01 21)3011)9 1880 29010660 0 
011)91 11189589 ; 2100. 11) 80 191 2৪ 1 
1009 (19 0139 31090012998 11062079090) 
1116 11 50 16 0065 ৮0৪ ০0617671% 
09002099 01811)692'9690.% [79719৩79990 
০৪775 02196 0100010)1, 



ুখাম্বেষণ ম'নব্ীবনে যে গতি ও প্রদান করে, 

তাহাকেই জীবনের পারমাণব গতি বলা যায় 

আবার জড়জগতে বায়ব পদার্থ অপেক্ষা 

তরল পদার্থ 01019) মধ্যে যেরূপ অপেক্ষা- 

ক্ুত পারমাণব গতির নানত। পরিলক্ষিত 

হয়, সেই প্রকার অপেক্ষারু'ত সমুন্নত 

অসভ্য-জাতীয় লোকদিগের জীবনে পার. 

মাণব-গতির কিঞ্চিৎ ভাস দেখ যায় । বিবাহ 

পদ্ধতি এবং কৃষিকার্ধ্য ইত্যাদি ঘে সকল 

অপেক্ষাকৃত সমুন্নত অসত্য জাতির মধ্যে 

গ্রচলিত আছেঃ তাহারা শুদ্ধ কেবল আপন 

উদ্দর পূর্ণ করিবার চিত্ত দ্বারা পরিচলত 

হয় না। তাহাদিগের আত্মন্ত্থ চিন্তার সহিত 

আপন আপন স্ত্রী পুত্রের সখ চিস্ত। মিশ্রিত 

হইয়া তাহাদের জীবনে গরিবন্টিত গতি 

উৎপাদন করে। ইহ'দিগের ভীবনে বিশুদ্ধ 

পারম!ণব-গতি লক্ষিত হয় না । এই প্রকারে 

মনুষ্য ক্রমে ক্রমে মৃতই প্রক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন 

তবন্থা হইতে সংযোগাবদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত 

হয়, যতই অসভ্যাবস্থা হইতে মভ)তার দিকে 

অগ্রসর হয়, ততই তাহাদের জীবনের রদ 

মাণব গতি হাস হইতে থাকে; এবং তন্লি- 

বন্ধন ক্রমে তাহাদিগের মধ্যে জাতীয় 

একতা সংস্কাপিত হয়। জাতীর একতা 

এবং সামাজিক-বন্ধন-সন্ভৃীত জীবন গতিকেই 

বিবর্তন-বিরু'শত জীবন-গতি বল! যায়। 

দিস মনুষ্যের চিন্ত, ভাঁষড, নৈতিক ভাব, 

এবং ধণন্মভাব সমুদাঁয়ের মধ্যেই বিবর্তণ- 

নিবন্ধন-বিকাশ পর্যবেক্ষিত হয় । 

বিবর্তন-বিকশিত জীবনগতি 

হইলে অগ্রে প্রাগুক্ত এক 

সন্বম্বীয় বিবর্তন ও বিকাশ পর্যালোচন। 

করা! অত্যাবশ্তক বলিয়া! বোধ হইতেছে । 

কিন্তু পারমাণব-গতি বিসর্জন এবং গ্রহণ জাতীয় জীবনের উত্বাপ 

সুতরাং 

নির্ণয় করিতে 

একটী বিষয় উন্ভাপ বিনিময় দ্বারা গত্যেক বস্তই ক্রমে 

(১ম খণ্ড, ৪র্ধ সংখ্যা 

ব্ধীয় ছুই একটা এঁতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ 
না! করিলে বিষয়টা সহজে হুদয়ঙ্গম হইবেক 

না। অতএব প্রথমতঃ পারমাঁণব গতি বিস- 

আসন দ্ব'র। যে জগতের ভিন্ন ভিন্ন অসত্য 

জাতির মধো জাতীয় একতা সংস্থাপিত 

হইয়াছে, তাহারই ছুই একটা উদাহরণ 
দিতেছি। 

উত্তর ইমুরে'পের ভিন্ন ভিন্ন স্ানীয় 

ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ কিন্বা ভিন্ন ভিন্ন নাম- 

ধ:রী বর্ধার জাতির অতি পুর্বকালীয় আদিম 

অবস্থা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় 

যে, ইঙাদের যধোর এক এক জাতীয় 

(লাকের জীবনের পারমণব-গতি অপরাপর 

জাতীর লোকের সংঘর্ষণ দ্র! ক্রমে ক্রমে 

হান গ্াপ্ত হইত। এবং এই প্রকার 

ভিন্ন ভিন্ন নাতির পারস্পরিক সংঘর্ষণ 

এবং তন্নিবন্ধন পারস্পরিক পারমাণব গতির 

বিনিমর থারা প্রত্যেক জাতির মধ্যে ক্রমে 

জাতীয় এক ভার সথঅপাত্ত হইয়াছিল। 

ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ বর্ধর জাতি কর্তৃক 

রোমরাজ্য বিনষ্ট হইবার বু পূর্বে তাহ" 

দের মধোর এক এক জাতি যে, নিকটস্থ 

অপর[পর জাতিকে আক্রমণ করিত এবং 

পর্যায়ক্রমে আবার অপরাপর জাতি কর্তৃক 

আক্রমিত হইত, তাহার যথেই্ প্রমাণ পাওয়া 

যায়। কিন্তু জড় জগতের মধ্যে যেরূপ 

গ্রভোক বস্্ম হইতে উত্তাপ নির্গত হইয়া 

আপরাপর বস্ধর মধ্যে প্রবেশ কহর, এবং 

প্রত্যেক বস্ত আবার অপরাপর বস্ত হইতে 

উত্তাপ গ্রহণ করে, এবং এবম্বিধ পারম্পরিক 

সংযোগ প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার ভিন্ন 

ভিন্ন প্রতিদ্বম্দ্ী জাতি পারস্পরিক সংঘর্ষণে 

বিসর্জন এব 



ভার, ১২৯, 
এপ্স 

্ার্প গ্রহণ দ্বারা ক্রমে জাতীয় একত৷ : 
সংস্থাপিত হয়। 

উত্তর ইঘুরোপের কোন এক শ্রেণীস্থ 
বর্বর জাতির মধ্যে ক্রমে লোক সংখ্যা 

বৃদ্ধি হইলে তক্ষ্য দ্রব্যের অপ্রচুরতা প্রযুক্ত 
তাহার নিকটস্থ জাতিকে আক্রমণ করিতে 

বাধ্য হইত। কিন্তু জাতীয় সমুদায় লোক 

দলবদ্ধ না হইলে অপর জাতিকে আক্রমণ 

কর! যাইতে পারে না। সুতরাং প্রয়ো- 

জনান্ুরোধে তাহাদিগকে সময়ে বময়ে 

দলবদ্ধ হইতে হইত। কিন্ত সামাজিক 

সংধোগ-বিবর্জিত বিচ্ছিন্নীবন্থাপন্ন অনত্য- 

দিগকে দলবদ্ধ হইতে হইলে, অগ্রে তাহা- 

দিগর আপন আপন জীবনের পারমাণব- 

গতি বিনর্জন পূর্বক, দলপতি কি পেনা- 

পতির অধীনতা স্বীকার করিতে হইত, এবং 

এই প্রকার দলবদ্ধ হইবার উদ্োগই, অনভা- 

দিগের জীবনের স্বাতন্ত্রা ও পারমাণব-গতি 

বিদুরিত করিয়া, তাহাদিগের মধ্যে জাতীয় 

একত' ক্রমে সংস্থাপন করিয়।ছিল । 

আবার প্রতিদন্বী জাতির আক্রমণ 
আশঙ্কা করিয়৷ আক্রাস্ত জাঁতিও আপন 

দিগকে রক্ষা করিবার চেঞ্। করিত, এবং 

তত্রপ দলবদ্ধ হুইতে শিক্ষা করিত । এই 

গ্রকারে, আদিম অবস্থায়, ভিন্ন ভিন্ন জাতী 

লে!কের পারম্পরিক আক্রমণই জাতীয় এক. 

তার স্থাত্রপাত করিয়ছিল। 

কিন্ত অসভ্য-জাতীর লোকের ব্যবহরের 

মধ্যেই যে, কেবল এই প্রকার পারমাণব- 

গি বিনর্জন ও গ্রহণের দৃষ্টান্ত দেখা ধায়, 
তাহা নছে। ভিন্ন ভিন্ন ম্ুসভ্য জাতির 

পারস্পরিক বৈর-নের্মাতন স্পৃহার মধ্যে নিয়- 

তই ঈদৃশ অবস্থা দেখা যাইতেছে । বর্তমান 
সমগ্নে ভারতবর্ধে ইলবার্ট সাহেবের পাওুলিপি 

২৩ 

মব্যভারত। 
শপ 

[197৮5 13111) সম্বন্ধে যে ভয়ানক আন্দো- 
লন হইতেছে, তম্মধোও ঈদৃশ পারমাণব-গতি 

বিসর্জনের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। 
একদিকে ইংরেজগণ আপনাদ্দিগের মধ্যে 
সর্বপ্রকার আত্মকলহ ও গৃহবিচ্ছেদ বিস্মভ 
হইয়া সকলে একতানে এবং সমন্গরে ভারভ- 

বাসীদিগকে নান1*প্রকার নিন্দা করিতে- 
ছেন; অপরদিকে ভারতবামী ভিন্ন ভিন্ন 
সম্প্রদায়ের লোক আপনাদিগের মধ্যগত 
সর্বপ্রকার মতভেদ বিস্মৃত হইয়৷ জাতীয় 
একতা সংস্থাপনের উদ্দে॥গ করিতেছেন । 
'লবার্ট সাহেবের পাতুলিপি এই ছুইটী প্রতি- 

ঘবন্ধী জাতির প্রত্যেক নর-নারীর জীবন 

হইতে পারমাণব-গতি বিনাশ করিতেছে। 

কিন্ত জনবিশেষের জীবনের পারমাণব- 
গতি বিসর্জন দ্বারা যেরূপ জাতীয় একতা 

সংস্থাপিত হয়, পক্ষান্তরে আবার চির-প্রতি- 
চিত অতি ন্ুমভ্য সমাজস্থ লোকের জীবনে 

পারমাণব গ্ধি প্রবিষ্ট হইলে, সেই পারমাণব 
গতির আতিশধ্য গরবুক্ত,অনতিবিলশ্বে সমাজ- 

বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইর1! যার। রোমানজাতির 
শৈশবাবস্থাই ইহার উপবুক্ত দৃষ্টান্ত স্থল। 

জনবিশেষের জীবনের পারমণব-গতির 
আতিশব্য প্রযুক্ত সুগঠিত রোমীয় সমান্গ- 
যন্ত্র অচিরাৎ্ কালমধ্যে শ্রী ও সৌষ্ঠববিহীন 

হইয়া, বহুসংখাক ভিন্ন ভিন্ন গভি-বিশিষ্ট 

লোকনমঠির স্তূপাকারের স্তায় প্রতীয়মান 
হইয়ছিল। রোমান জাতির মধ্যে যে 
নময়ে ঘোর স্বার্থপরতা গ বিলাস-প্রিয়তার 
ভাব প্রবেশ করিল, যখন প্রত্যেক নর-নারী 
আত্ম-স্খান্বেষণে প্রমত্ত হইয়া জীবনের 
পারমাণব গতি দ্বারা পরিচালিত হইতে 
লাগিল, যখন প্রভুত্ব-লাভ-ইচ্ছ প্রত্যেক 
নর-নারীর হৃদয় হইতে দ্বদেশান্রাগ এবং 



৭৮ নব্যভারত | ( ১ম খণ্ড, ৪র্ঘ সংখ্যা । 

ত্যাগ শ্বীকারের ভাব একেবারে বিদরিত 

করিল, বখন দুর্ববলের প্রতি অত্যাচার এবং 

পবাক্রমশালীর অধথোচিত তোষামদ জাতীয় 

ব্যবহার বলিয়! পরিগণিত হইল, যখন 

পূর্ববক।লীয় বীরত্বের পরিবর্তে ভীরুতা, 

শূরত্বের পরিবর্তে কাপুরুষতা, দয়ার পরি- 

বর্ডে নিষ্ঠরতা, কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে 

ক্তদ্ততা, বদ্ধুতার পরিবর্ভে বিশ্বাসঘাতকতা 

রোমীয় নর-নারীর জীবনে সমুপস্থিত হইয়।- 

ছিল, যখন ইন্দ্রিয় পরদ্ন্ত্রতা প্রযুক্ত নারী- 

জাতির হৃদয়ের সর্বাপেক্ষা প্রবলতম যোগা- 

কর্ষণ শ্বরূপ পাতিত্রত্য ধর্মের মূলে 

কুঠারাঘাত প্রদত্ত হইল, সেই সময়ে 

রোমান জাতির সামাজিক বন্ধন বিচ্ছিন্ন 

হইয়! পড়িল, এবং দীর্ঘকালব্য।পি-বিবর্তন- 

বিকশিত লমাজ-যস্তর চূর্ণবিচুর্ণ হইরা, প্রাচীন 

ভগ্ন অট্রালিকার রাশীকৃত স্তপাকার ইষ্টক 

খঙ্ের স্তায়। রোমীয় সমাজভুক্ত জনসমগ্ঠির 

জীবন প্রতীয়মান হইতে লাগিল। আমা 

দিগের জন্মভূমি ভারতবর্ষের অধঃপতনের 

কারণও জনবিশেষের জীবনের পারমাণব 

গতির আতিশব্য ভিন্ন অপর কিছুই নহে ।* 

সমুদ্রায় পৃথিবীর পুণ্যক্ষেত্রত্বরূপ, বীর- 

. গ্রসবিনী, রত্গর্ভা, অতুল এর্বরধ্য ও ধনরতছে 

_পরিপুর্ণা, সাহিত্য দর্শন ইত্যাদি সর্ববশান্ত 

সমালক্কৃতা, পুণ্যাত্মা! মহর্ষিগণের এবং ধশ্মাত্ব। 

প্রজাবৎসল রাজাগণের আবাসভূমি, স্বর্গ- 

ভুল্যা প্রাচীন 'ভারতভূমি বর্তমান সময়ে 

এতাদৃশ নর পিশাচে পরিপূর্ণ হইয়া, নরকের 
স্ঠায় কেন প্রতীয়মান হইতেছে? এই প্রশ্নের 

উত্তরে কেবল এই মাত্র বল যাইতে পারে 

ষে, ভারতবাসী নর নারীর জীবনের পার- 

মাণব-গতির আতিশষ্যই ইহার একমাত্র 

(* পরে এই বিষয় নত্বন্ধে আরো আলোচন! করিয। 

মূল কারণ। সহআাধিক বৎনর-ব্যাসী বিব- 

ভন (105০9100092) ) দ্বারা যেরূপ ত্যাগ 

ক্বীকারের ভাব, এবং সত্যান্থরাগ, ধর্মমনু- 

রাগ ও লোকান্থরাগ্রে ভাব রামচন্দ্র, যুধি- 

টির এবং ভীম্ম প্রভৃতির জীবনে বিকশিত 

. হইয়াছিল, কালের কুটিলগতি দ্বারা মুসলমান- 
দ্রিগের আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে তৎ 

নমুদায় একেবারে বিলুপ্ত হইল। এবং 

তখন সেই সকল সৎগুণের পরিবর্তে ভারত- 

ভূমি ঘোর বিসাসের আবাস স্থান হইল । 
তৎ্কালীয় বিলানপ্রিয়তা এবং ভোঁগ- 

ইচ্ছাই ভারতের বর্ধনাশের মূল। ক্ষত্রিয়- 
দিগের পুরুষ পরম্পর৷ পদ্ধতি অনুসারে যে 

ব্যারাম ও অক্ত্র-শিক্ষার প্রথ। প্রচলিত ছিল, 

তাহা ভীরতের শেষাবস্থায় একেবারে রহিত 

হইল; কিন্তু ততৎ্পরিবর্তে বহুবিবাহ, বাল্য- 

বিবাহ ইত্যাদি প্রথা শতগুণে বুদ্ধি হইল। 

সুতরাং ক্ষত্রিয় তনয়গণ যৌবনের প্রারস্তেই 

সর্বপ্রকার আত্ম-নিগ্রহ ও শরীর সঞ্চালন 

পরিত্যাগ পূর্বক শ্ব ত্ব বিলাস ভবনে ছুগ্ধ- 
ফেননিভ শয্যোপরি শত শত ন্মুকুম|রী কারঁম- 

নীগণ ঘার! শারিবেষ্টিত হইয়া দিন যামিনী 
যাপন করতে লাগিলেন । ঈদৃশ বিলাসপ্রিয়- 

তাই ঘের স্বার্পরতার ভাব দেশের মধ্যে 

আনয়ন করিল; এবং ভারতের নর নারা 

স্বার্থপরত1 নিবন্ধন পশুজীবন লাভ করিয়া 

কেবল ভোগ হচ্ছ দ্বরা পরিচালিত হইতে 

লাগিলেন । পুরাকালে যে সকল ক্ষাত্রয় 

সম্ভানগণ সত্যব্রত এব্ং প্রতিজ্ঞাগনুালন 

জন্য প্রফুল হৃদরে মৃত্যুফে আলিঙ্গন ক্ীরি- 

তেন, তাহাদিগের বংশোত্তব ক্ষত্রির কুলাঙ্গার 

সকল তারছ্ের শেষাবস্থায় জ্ঞান ও ধর্ম 

বিবর্জিত হুইয়! দ্বেষঃ হিংসা, স্বার্থপরতা 

এবং কাপুরুষতা৷ ঘরাই পরিচালিত হইতে 
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নিরিি 

লাঁগিলেন। স্বার্থপরতা এবং আত্ম-্থখ 

চিন্তাই যে মানব জীবনের পাঁরমাণব-গতির 

উৎপাদক শক্তি, তাহা পূর্বেষ্ট উল্লিখিত 

হইয়াছে । স্মৃতরাং ভারতের অধঃপতনের 

নধ্যভারত | ১৭৯ 

চি 

মূল কারণ যে, জন বিশেষের জীবনের পার- 

মাণব.গতির আতিশয্য,চতাহ। এক্ষণে সহজেই 

হাদয়দগম হইবেক। | 

ক্রমশঃ 

লোক-নধখ্য!। 

পথম প্রস্তাব । 

বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না 

যে, আঙ্গ কাল আমাদিগের দেঁশে থে প্রকার 

দারিদ্র্যের প্রভাব, এমন আর কৌন দেশেই 

নাই । ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন যে, 

আমরা অত্যন্ত দরিদ্র ও অক্ষম হইয় 

পড়িয়াছি । কেবলমাত্র সংসারের অপরি- 

হা্য্য গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহে আমরা "যেরূপ 

অক্ষম, এমন আর কোন জাতি জগতে এক্ষণে 

বর্তমান আছে কি না, সনেহ। পৃথিবীর 

সকল জাতি অপেক্ষা আমাদিগের আহার 

ও পরিচ্ছদ প্লামান্ত। থ্রীঘ্মপ্রধান দেশে 

বসতি, শীত নিবারণ জন্য অধিক. মূল্যের 

পশমী বন্ত্রার্দি আমাদিগের না হইলেও চলে, 

এবং অতি অল্পমাত্র লোকেই তাহা বাবহার 

করিয়। থাকেন। অতি সামান্য শাকান্ে 

আমাদিগের উদর পুরে। বহুমূল্য-সাপেক্ষ 

মদ্য আমাদিগের পেয় নহে, এবং মাংস- 

তৌভীর সংখ্যাও এদেশে তুলনায় অতি 

অঙ্গ আমরা (যেরূপ সামান্য বস্তু আহার 

ওক্গীমান্য বস্ত্র পরিধান করি, এমন আর 

কোন জাতিই করে না । বিলাসের সামগ্রীও 

আমাদিগের অধিক প্রীর্থনীয় নহে, এব 

আমাদিগের বাসগৃহও তাদৃশ ব্যয়স।ধ্য নহে 

শাকান্ন আহার করিয়া কেবলমাত্র দশ হস্ত 

পরিমিত একথানি বস্ত্র পরিধান করিয়া। ও 

সামান্য পর্ণ-কুটারে শয়ন করিয়। যে বলিল,_- 

আমার দ্দিন যায় না, তাহার আবার দারি- 

প্র্যের অবশিষ্ট রহিল কি? 

সংসারের এত সামান্য পদার্থের অভি- 

লাষী হইয়াও যাহার অভাব ঘুচিল না, এভ 

প্রকার সুবিধা সত্বেও যাহার দারিগ্র্য মোচন 

হইল না, বাস্তবিক তাহার ন্যায় ছুঃখী ও 

দরিদ্র জগতে আর নাই। যাহা অতি 

অল্লমাত্র বায়সাধ্য, সে সকল ভ্রব্যেও আমর! 

বঞ্চিত। ইযুরোপ, আমেরিকা, আফিকা, 

ও আদিয়া, জগতের এই চারিটা মহাদেশের 

কোন সভ্যদেশেই জীবিকা নির্বাহ আমা- 

দিগের ন্যায় এত অল্প ব্যয়সাধ্য নছে। 

কিন্তু এত ন্ুুবিধা সত্বেও আমরা ভিখারীর 

জাতি, আজ আমাদিগের ন্যায় দরিদ্র সংসার 

মধ্যে ধিতীয় নাই। অন্যান্য দেশেও বিস্তর 

দরিদ্র ও ভিক্ষুক আছে বটে, কিন্ত কোন 

দেশের সমগ্র জাতিই দরিদ্র ও ভিক্ষুক নহে | 

আমাদিগের দেশে যে একেবারেই ধনী 

লোক নাই, তাহা নহে, কিন্ত ভাহাদিগের 

খ্যা এত অল্প যে, অঙ্গুলী দ্বারা গণনা 

কর! ধার বলিলেও অততুযুক্তি হয় না। 

আমাদদিগের'এই দারুণ দরিভ্র ও অন্ন[ভাবের 
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কারণ কি? কোন দেশের দরিদ্রতা ও 

অন্নাভাবের কারণ নিরূপণ করিতে হইলে 

নিক্ললিধিত কয়েকটী বিষয় অনুসন্ধান করিতে 

হয়। ক) ভূমির উর্বারতা। (খ) প্রয়ো- 

জনীয় অন্যান্য পণ্য দ্রনোর সচ্ছলতা। (গ) 

€লারু সংখ্যা। 
(ক) ভূমির উর্বরতা সম্বন্ধে আমরা যেমন 

সৌভাগ্যশালী, তেমন অর কোন জাতিই 

নহে। স্ডারতের "অধিকাংশ স্থলই দমতল 

ভূমি এবং উর্বরা। যথাকালে মেঘ 

আকাশ হইতে বারিবর্ষণ করিয়া ভূমিকে 

ফলবতী করিয়া! থাকে, এবং নদী সমূহ 

হইডেও বিস্তর উপকার লাভ হইয়া 

থাকে। পতিত জমী বড় অধিক নাই; 

প্রায় সকল জমীতেই কোন না কোন 

লিকার শশ্য উৎপন্ন হইতেছে। পূর্বে যে 

সকল পতিত জমী ছিল, তাহাতেও এক্ষণে 

প্রায় সর্বত্রই আবাদ চলিতেছে, এবং ভূমির 

করবৃদ্ধি হওয়াডে বিলক্ষণ অবগত হওয়া 

যাইতেছে যে, সর্বত্রই ভূমির অতাব হই- 

যীছে। পূর্বে ষে পরিমাণে শশ্য উৎপন্ন 

হইত, এক্ষণে প্রায় সেই পরিমাণেই উৎপন্ন 

হইয়। থাকে । ফল কথা, ভূমির উৎপাদ্িকা 

শক্তি সম্বন্ধে ও উৎ্পার্দিত শহ্য সম্বন্ধে 

আমরা বিশেষ হাস দেখিতে পাই না। 

রাণিজের নিমিত বিস্তর পরিমাণে 
উৎ্পন্ন-শন্য দেশ হইতে চলিয়া যায় রুটে; 

কিন্ত. রারসাঁয়কে সভ্যতার একটা অঙ্গ 

 বলিয়। নির্দেশ করিলে, বাণিজ্যের অনুরোধে 

কিয়ৎ্পরিমাণে শশ্যহানি দ্বীকার করিতেই 

হইবে । বাণিক্্য রাজ-অনগমোদ্দিত। বণিক- 

'দিগের অপেক্ষা অধিক মূল্যে শন্যক্রয় করিতে 

লা পারিলে বহির্বাণিজ্য বন্ধ করা সহজ 

নধাভারত ! (১ম খণ্ড, €র্ধ বংখ্যা | 

অভাব বুদ্ধি-ন্বিন্ধন বিক্রেতার্দিগের অর্থের 

প্রয়োজন অধিক, ন্থুতরাং' উদ্পন্ন দ্রব্যের 
মূলাবৃদ্ধি অবস্তর্তাবী। সাহারা স্বহস্তে শস্ব 

উৎ্পপন্ন করে, তাহারা প্রচুর শস্য না রাখিয়া 

অর্থের জন্য অধিকাংশই বিক্রয় করিতে 
বাধ্য হয়; সুতরাং সাধারণের পক্ষে সকল 

দ্রব্যেরই মুলা বৃদ্ধি হইয়ী যাঁয়। অতএব 

বহির্বাণিজোর ধারা যে দেশের অপকার 

হয় নাই, তাহা আমরা একেরারে বলি 

না। কিন্তু বাণিজ্য সভাতার পক্ষে অবশ্য 

প্রয়োজনীয়, অর্থাৎ এক বস্তর বিনিম্ধে 

অন্য বন্ধর আবস্তকতা স্বীকার করিলে; বাণি- 

জ্যের তত দোষ দেওয়া বায় না। তবে 

দ্রব্যের অল্পতা এবং তন্নিবন্ধন মূল্যবৃদ্ধি কি 

কারণে ঘটিতেছে, তাহ। আমর! ক্রমে দেখিব । 

(খ) যদিও আমরা ফরাসি, ইংরাজ ও 

আমেরিক্চানদিগের ন্যায় বিলাস-প্রিয় নহি, 
তথাপি ইংরাজ শাসনের ও ইংরাজী শিক্ষার 

সঙ্গে সঙ্গে যে কিয়ৎ্পরিমাণে আমাদের অভাব 

বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা অবশ্ঠ স্বীকার করিতে 

হইবে। ইংরাজী শিক্ষা ও বুরাজ শাননের 
গুণে সাম্ান্ত কৃবক হইতে ধনাট্য-ব্যক্তি সক: 

লে«ই উত্তম উত্তম পণ্যদ্রব্যের আবশ্তক হই- 

য়াছে। এই আবশ্তকতা৷ নিবঞ্ধন শশ্যের মূল্য 

অবশ্যই কিছু বৃদ্ধি হইবে। যদি এই দেশেই 

সমস্ত পণ্যন্্রব্য মিলিত, তাহা হইলে এত মূল্য 
বৃদ্ধি হইত না; কিন্তু এদেশে পণ্যদ্বা 

অতি অল্প পরিমাণে প্রস্তত হয়; অধি- 

কাংশই ভিন্ন দেশ হইতে আনীত গ্ইয়া 

অভাব মোচন হইতেছে। নান। কারণে 

এবিষয়ে যে পরিমাণে উন্নতির প্রয়োজন, 

তাহা আমরা করিতে পারি নাই। রাজ 

পুরুষদিগের দোষে দেশীয় দ্রব্যের আদর 

নহে । এদিকে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দরবোর | (0:0660090.) নাই। ইংলগ্ডের বস্্রার্দির শুক 
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নাই এবং আমাদিগেরও এ বিষয়ে তাদৃশ 
মনোযোগ .দ্রেরা বায় না। এদিকে 'পণ্য- 

দ্রব্যের অভাব বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্ত দেশে 

কিছুই উপন্ন হইতেছে.না, সুতরাং তাহার 

মূল্য অধিক হইবে আশ্চর্ধ্য কি? দ্রব্যের 
অভাব হইয়াছে, কিস্ত দ্রবা নাই, এমন 

স্থলে যদি কেহ দ্রব্য বিক্রয়ার্থ আনয়ন 

করে, তবে সে যে অধিক মূল্য তাহা বিক্রয় 

করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? এই 

সকল দ্রব্য ক্রয়ে অর্থের অভাবে, দেশের 

শশ্য উদ্বর্ত না হইলেও, অধিক পরিমাণে 

বিক্রয় করিতে হয়, কিন্তু শস্যেরও মূল্য 

বৃদ্ধি.হইয়াছে, সুতরাং পণ্যদ্রব্য ও শশ্য উভয় 

সামগ্রীর জন্তই অধিক মূলা লাগিল। যদি 
বহির্বাণিজ্য না থাকিত, এবং শশ্ক উদ্র্ত 

হইত, তাহা হইলেও এ অভাব মোচন করা! 

যাইতে পারিত । এদেশে শস্য উদ্বর্ত হয় কি 

না, তাহা ক্রমে-ক্জহুসন্ধানে বুৰা যাইবে । 

(গ) ভারতবর্ষের লোক সংখ্য। স্পাভাবিক 

নিয়মে পূর্বাপেক্ষা বিস্তর বৃদ্ধি হইয়াছে ও 
দিন দিন বৃদ্ধি্িইতেছে । ১৮৭২ শ্রীষ্টান্দে যে 

সংখা! ছিল, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাহা "অপেক্ষা 

বিস্তর বৃদ্ধি হইয়াছে । তাহ।র উপর আবার 

বাণিজ্য বাবসায়ের নিমিত্ত দেশ দেশাস্তর 

হইতে বিস্তর লোক আলিয়া এখানে বাস 

করিতেছে । এই কারণেও বাণিজোর উন্নতির 

সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন লোক সংখ্য! বুদ্ধি হই- 
তেছে। কিন্ত এখান হইতে বাণিজ্য ব্যব- 

সারে জন্য লোক দেশাভ্তরে যায় না। 

মরিসন্ প্রভৃতি স্থানে মধ্যে মধ্যে কুলী 
চালান দেওয়া হয় বটে, কিন্ত তাহাদিগের 

খ্যা অতি অল্ন এবং তাহারাও আবার 

সময়ে সময়ে সম্ভান সম্ভতিনহ দেশে ফিরিয় 
আসিয়। থাকে । 

পমক্যভারত | 

পপ ৯ তা ্পিপীশশশাশি তি 

৮৮৭ পাশ আপ শী 

“৯৮৯ 

বংশ বৃদ্ধিতে স্মফল ফলিতেছে.কি না, 

আামর! সে বিষয়ে লক্ষ্য না রাখিয়া যাহাতে 

২শ ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়, তৎপক্ষে বিশেষ 

মনোযোগী আছি। বংশ লোপ হওয়া 

আমাদিগের ধশ্শ ও নীতিবিরুদ্ধ। ক্রমে 

দেশে এত লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে যে, 
আর স্থান হয় না। কয়েকটী মাত্র পরি- 
বার লইয়া হিসাব করিয়া দেখিলেই ইহা 

বুনা যায়। এক একটা পরিবারের মধ্যে 
এখন বন্ছ গোষ্ঠী হইয়!ছে, এবং পুরাতন 
ভ্র(সনে তাহাদের স্থান না হগুয়তে অনেকে 

নাস্তরে নুতন বাসস্থনি নিশ্বাণ করিয়াছে, 
এবং অনেকে বা অতি কষ্টে সেই পুরাতন 

বাটীতেই বাম করিতেছে । পুরাতন শাস্রোক্ত 
নিয়ম অন্থুসারে সকলেই বিবাহ করে, সক 

লেই সম্তানোখ্পাদনে তথ্পর, ক্বুতরাং 

দিন দিন দেশে লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি 

হইবে আশ্চর্য কি % একশত বৎসরের হিসাৰ 

ধরলে দেখিতে পাই যে, এক জনের গড়ে 

প্রতি ২৫ বত্সরে একটী করিয়া সস্তান 
উৎপন্ন হইলে, শত বৎসরে একের স্থানে 

পচ জন হইয়াছে । এই পাঁচ জনের মধ্যে 
প্রথম পুরুষের মৃত্যু ধরিয়া দেখ! যায় যে, 

প্রতি শত বৎসরে লোক সংখ্য। চারি গুণ 

বৃদ্ধি হইয্জাছে। ফলতঃ বংশবৃদ্ধি সন্বন্ধীয় 

এই নিয়মেই প্রায় এ দেশে লোক সংখ্যার 

দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। 

এক শত বৎসরের হিসাব লইলেই স্পট 
দেখা যায় যে, শত বৎসর পূর্বে যে দ্রব্যের 

একটীর মাত্র প্রয়োজন হইত, এক্ষণে তাহার 

চারিটার প্রয়োজন হইয়াছে । যদ্দি অন্য 
দেশ হইতে আহার্ধয বা অন্যান্য ব্যব- 

হার্ধ্য সামগ্রী না আনীত হয়, তাহা হইলে 

দ্রব্যের মূল্যও চারি গুণ বৃদ্ধি হওয়। অদঙ্গত 



৮২ 

নহে। ফলতঃ শত বৎসরে আমাদিগের 

দেশে আহার্ধ্য দ্রব্যের চারি গণেরও অধিক 

মূল্য বুদ্ধি হইয়াছে । একে ত দেশে অন্য দেশ 

হইতে আহার্ধ্য সামগ্রী আইসে না? তাহার 

উপর আবার দেশের উৎপন্ন দ্রবা অন্যান্য 

দেশে বাহির হইয়! যাইতেছে, এরূপ স্থলে 

জ্রব্যাদ্দির মূল্য আরাহাপ হইবে, আশ! কর! 

যাইতে পারে না। 

আমাদিগের দেশে লোক সংখ্যা যে 

বিস্তর বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার ভূরি ভূরি 

প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । এই লোক 
ংখা।র বৃদ্ধি নিবন্ধনই যে, আমরা জগতের 

সমস্ত জাতি অপেক্ষা মিতব্যয়ী এবং সামান্য 

ও স্বল্লাহারী হইয়াও সর্বাপেক্ষা হীন ও 

দরিব্র হইয়! পড়িয়াছি, ইহাঁতে বোধ হয় আর 
কাহারও সন্দেহ নাই। পূর্বে যে শস্যে 

নিজের উদর পূরণ করিতে পারিতাম, এক্ষণে 
তাহাতে চারি পাচ জনের ভরণ পোঁষণ 

চালাইতে হইলে কাজেই উদর পূরে না, এবং 

অন্নের জন্য লালায়িত হইয়া অতি হেয় 

ও জঘন্য কশ্মও করিতে হয়। আহার 

ব্যতিরেকে মনুষ্য কোন মতেই বাঁচিতে 

পারে না, কিন্ত সেই আহার্ধ্য দ্রব্য আমার 

গৃহে নাই, স্থুতরাং জঘন্য উপায় ঘার! 

অবশ্তই তাহা উপার্জন করিতে হইবে। 

যদি আমি বাস্তবিকই নীতি ও ধর্মবলে 

বলীয়ান হই, তাহা। হইলে সছুপায়ে আহার 

সংগ্রহ করিব, নচেৎ অবশ্যই আমাকে দস্থ্য- 
বৃত্তি বা অন্য উপায় অবলম্বন করিতে 
হইবে। পূর্ববাপেক্ষা দেশে যে আজি কালি 

ছুকর্ম্ের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা আদা- 

নব্যভারত ৷ (১ম খণ্ড। ৪র্ঘ সংখ্যা । 

লতের বিবরণে বিলক্ষণ অবগত হওয়া 

যাইতেছে । আমাদিগের মতে, এই ছুকশ্মের 

সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ, একমাত্র দেশের লোক 
সংখ্যার বৃদ্ধি, আহাধ্যের অগপ্রাু্্য, শ্রম 

ও অর্থের অভাব । বস্তত্তঃ আহার্ধ্য দ্রবোর 

অল্লপতা এবং লোক সংখ্য। ক্রমশ: বুদ্ধি 

হইলে, দেশ নান। প্রকার অত্যাচারে প্রপী- 

ডিত হয়; এবং নান! প্রকারে দুক্ষম্ম ও 

হুরভিসন্ধির ছারা অর্থ উপার্জন করি- 
বার জন্য, নীতি ও ধশ্ম-ছূর্বল লোকেরা, 

সহজেই প্রলোভিত হইয়া থাকে । ইতিহাস 

অন্থসন্ধনন করিলে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, 

যখন যে দেশে অভাব অল্প, হুক্ষম্মের সংখ্যা 

সেদেশে সে সময়ে অধিক থাকে না| 

যাহা হউক, লোক সংখ্যার বুদ্ধি সহকারে 

অভাবের যে বৃদ্ধি হয়, ইহাতে আর অণুমাত্র 

সন্দেহ নাই। দেশে যে পরিমাণে শস্য 

ও অন্যান্য দ্রব্য উৎপন্র হয়, তাহাতে যে 

পরিমাণ লোকের সহজে সংকুলান হইতে 

পারে, লোকসংখ্যা তাহার অধিক বৃদ্ধি 

হইলে সে শন্যে কখনও চলেক্খন। । ন্ুতরাং 

দেশের অমঙ্গল ঘটে । প্রায় আপামর সাধা- 

রণকে দেই অমঙ্গলের জন্য ক ভোগ 

করিয়া বৃথা জীবনযাত্র। নির্বাহ করিয়া 

চলিয়! বইতে হয় । দসেইঞ্অমঙ্গল নিবারণের 

চেষ্টটই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্ত । কি নিয়মে 
ও কি পরিমীণে লোক সংখ্য। বৃদ্ধি হইয়। 

থাকে, লোক সংখ্য। বুদ্ধি হওয়ার ফল কি, 

এবং কি উপায়ে তাহা! নিবারণ কর! ষাইতে 
পারে, তাহ ক্রমে বিবৃত হইবে । 



নারী-জীবনে প্রাচীন হিন্দ, এবৎ ইত্লপ্তীয় 
সভ্যতার ফলাফল । 

বর্তমান সময়ে অনেকেই ইংলভ্ীয় 

সভাতার বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন । 

বস্তুতঃ ইংলগ্ীয় সভ্যতা ভারতের প্রাচীন 

সভাতা হইতে যে কোন কোন বিষয়ে 

শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে 

শীকার করিতেছি । কিন্তু কোন দেশের 

সভ্যতা একেবারে দোষ পরিশৃন্য হইতে 

পারে না। প্রত্যেক নর নারীর হৃদয় একে- 

বারে দোষশূন্ত না হইলে; জাতীয় সভ্যতা 
কখনও সম্পূর্ণরূপে নি্লঙ্ক বলিয়। প্রতীয়মান 

হইতে পারে না। সকল দেশীয় এবং সকল 
জাতীয় নভ্যতাই দেব, গুণ, সত) অসৎ 

ভাবে পরিপূর্ণ । বর্তমান ইংলতীয় সভ্য- 

তার মধ্যে যেরূপ অনেকানেক সস্ভাব ও 

সদগ্ণ রহিয়াছে, সেইপ্রকার আবার 

তন্মধ্যে কতকঞ্জলি দোষের অস্কুরও দেখিতে 

পাওয়। 'যায়। পক্ষান্তরে প্রাচীন হিন্দ 
সভাতার মধ্যে নান! প্রকার কুসংস্কার ও 

দুষিত ভাব থাকিলেও, হিন্দু সভ্যতা ষে 
একেবারে সস্ভাব ও সদগুণশৃন্য, তাহ। 

আমর স্বীকার করিতে পারি ন।। প্রাচীন 

হিন্দু সভ্যতা এবং ইংলভ্ীয় সভ্যতার মধ্যে 

যে অনেক প্রভেদ রহিয়ছে, তাহার উল্লেখ 

করা নিম্পয়োজন। কেন না তৎসম্বদ্ধে 
কোন মতভেদ হইতে পারে না। কিন্ত 

নারী-জীবনে ইংলতীয় সভ্যতা এবং প্রাচীন 

হিন্দু সভ্যতার ফলাফল সম্বন্ধে বিশেষ মত- 

ভেদ দেখা যায় ॥ কেহ কেহ বলিয়! থাকেন 

যে, ইংলপীয় সভ্যতার প্রভাবে নারী-জীবন 

যেরূপ সমুন্নত এবং সর্বাঙ্গ স্নার ছয়, প্রাচীন 

ভারতের সভ্যতা সেই প্রকার নারী-জাতির 

উন্নতি-সাধনোপযোগী বলিয়] প্রতীয়মান হয় 

না। আবার অনেকানেক সুশিক্ষিত লোক 

স্বীয় দেশ-প্রচলিত সভ্যতা সম্বন্ধে এতাদৃশ 
পক্ষপাতিত্বের পরিচয় প্রদান করেন যে, 

তাহার ইংলণ্ীয় সভ্যতাকে “বিষকুক্তং পয়ো 

মুখং₹” বলিয়া যারপরনাই ত্বণ! করিয়া 

থাকেন ।* কিন্তু বিশেষরূপে চিত্তা করিয়া 

দেখিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে, 

কোন এক দেশের কিন্বা কোন এক জাতির 

সভ্যতাই যে কেবল উন্নতির জন্গকূল এবং 
অপর দেশের কিন্বা অপর জাতির সত্যতা 

যে কেবল উন্নতির প্রতিকূল, তাহা ম্তবপর 
নহে। প্রত্যেক দেশের সভাতার মধ্যেই 

ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের দোষ গুণের জঙ্কুর 

রহিয়াছে ; এবং তন্নিবন্ধন প্রত্যেক দেশীয় 

জাতীয় জীবন এবং জাতীয় চরিত্র, অপরাপর 

দেশীয় জাতীয় চরিত্র হইতে এতাদৃশ বিভিন্ন 

বলিয়। প্রতীয়মান হয়। 

মন্ধষযোর সামাজিক জীবন বিশেযরূপে 

পর্যালোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি 

হইবে যে, এক এক দেশীয় নর নার 

জীবন তত্তদ্দেশীয় প্রচলিত সভাতার অবশ্ঠ- 

ভাবী ফল শ্বরূপ। দেশ-প্রচলিত জাতাৰ 

সভ্যতা, যন্ত্রের ন্ায় কার্য বলিরা জাতীয় 

চরিত্র গঠন করিয়া থাকে। বস্ততঃ চরিজ 

গঠন সম্বন্ধে দেশ-প্রচলিত সভ্যতার শক্তি 

* *ভাব্রতী'তে উক্ত সম্পাদকের মতামত দেখ। 
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ও প্রভাব অত্যল্প লোকেই অতিক্রম করিতে 
সক্ষম হয়।: কি ধনী কি দরিদ্র, কি মূর্খ 
কি জ্ঞানী, কি সুশিক্ষিত কি অশিক্ষিত, কি 

বৈজ্ঞানিক কি কৃষক, কেহই স্বদেশ প্রচলিত 
সংহ্কার ও আচার ব্যবহারের শক্তিকে সম্পূর্ণ- 
রূপে পরাস্ত করিতে পারেন না । অলৌকিক 
শত্তি-সম্পল্ন দেশ-সংক্কারক কিন্বা ধর্্ব- 

ংহ(রকদিগের কার্যকলাপের মধ্যে ও শ্বদেশ- 

গ্রচলিত সংক্কার এবং. আচার ব্যবহারের 

প্রভাব সময়ে সময়ে বিকশিত হয়। দেশীর 

আচার ব্যবহার, রীতি নীতি শানন প্রণালী, 

শিক্ষাপন্ধতি ও ধশ্ম-সংঙ্কর প্রভৃতিই দেশ- 

প্রচলিত সত্যতার এক একটা অঙ্গ বিশেষ । 
মানব-মগ্ডলীর অজ্ঞাতসারে এই ন্বদেশ- 
প্রচলিত সভ্যতা যন্ত্রে তাহাদিগের জীবন ও 

চরিত্র গঠিত হইতে থাকে । কিন্তু প্রত্যেক 
নরনারীর প্রন্কৃতি ও সামাজিক অবস্থান্থসারে 
তাহাদের গ্রত্যেকের জীবনে দেশ-প্রচলিত 

সভ্যতা বিভিন্ন প্রকারের ফলোৎ্পাদন 

করে। বর্তমান ভারভ-সভ্যতার ফল কৃষ- 

কের জীবনে যে ভাবে প্রকাশিত হয়; 

ভূম্যাধিকারীর জীবনে সেইভাবে বিক'শত 

হইতে পারে না। ইহাদিগের পরস্পরের 

সামর্ণজক অবশ্থার বিভিন্নত। নিবন্ধনই পর- | 

| ফলের সহিত প্রাচীন ভারত-সভ্যতার' ফলা 
। ফলের তারতম্য করিতে হইলে, ইংলগীর 
। রর 

আদর্শ নারীতীৰনের নহিত প্রাচীন ভার- 

স্পরের জীবনে বিভিন্ন প্রকারের ফল সমুত- 

পন্ন হয়। আবার ঘেই সামাজিক অবস্থার 

বিভিন্ধ হা যে প্রচলিত সভ্যতামূলক, 

তাহার কোন সন্দেহ নাই। ন্দৃতরাং কোন 

একটী দেশ-প্রচলিত সভ্যতার ফলাফল 
বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় 
এতাদৃশ নানাবিধ গুরুতর প্রশ্ন সমুপস্থিত 
হয় যে, অল্লায়তন-বিশিষ্ প্রবন্ধে সর্বপ্রকার 
প্রশ্নের মীমাংসা সন্ত্রিবেশিত হইতে পারে 

না, আমরা! এই নিমিত্ত এই ক্ষুত্র প্রবন্ধে 

নব্যভারত | (১ম খণ্ড, ৪র্থ নংখাযা 

ইংলগীয় এবং প্রাচীন ভারত-সভ্যতার নকল 
প্রকার দোষগুণ সমালোচনা করিতে ইচ্ছা 

করি না। এই প্রবন্ধে কেবল নারী-জীবনে 

ইংলপ্ীয় সত্যতা দ্বার! কি গ্রকার ফল 
সমুৎ্পন্ন হইতেছে, এবং প্রাচীন ভারত 

দভ্যতা দ্বারাই বা! নারীজীবনে পুরাকালে 
| কিরাপ ফল উৎপন্ন হইত, তাহারই সমা- 

। লোচন! করিব। “ভারত-সভ্যত।” ন৷ বলিয়! 

| “প্রাচীন ভারত-সভ্যতা* বলিবার মুখ্যাতি- 

। প্রীয় এই যেঃ ভারতের বর্তমান সভ্যত। 
৷ ক্রমানয়ে মুসলমান ও ইংরেজদিগের“শাসন- 
৷ নিবন্ধন মুনলমান ও ইংরাজ সভ্যতার সহিত 
মিশ্রিত হইর। রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। 

সুতরাং ভারতের বর্তমান সভ্যতা প্রাচীন 

ভারত পভ্যতা হইতে নম্পূর্ণ বিভিন্ন। 

প্রাচীন ভারত সভ্যতার নিয়মান্সারে 
নারীজাতিকে একেবারে অবরু্ধা হইয়। 

1 জীবন যাপন করিতে হইত না। ভারত- 

৷ ললনাদিগের বর্তমান জবরুদ্ধাবস্থা মুসলমান- 
' দ্বিগের শাসন সময়ে প্রথমে প্রবর্তিত হয়। 

৷ এই প্রথাটী যে মুসলমানদিগের শ[সন প্রণালী 

এবং তাহাদের জাতীয় রীতি নীষ্ভির অনি- 

বার্ধা ফল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

নারীছগীবনে ইংলণ্তীয় সত্যতার ফলা- 

, তের আদর্শ নবারী-জীবনের তুলনী। করিষ। 

' দেখা উচিত। আমর! পূর্বেই বলিয়াছি যে 

ূ প্রত্যেক দেশ-প্রচলিত সভ্যতার যধ্যে নানা 

| বিধ ভাল মন্দ, সদাদত, উৎকৃপ্ীপকৃষ্ 

ভাব ও অবস্থা উৎপাদক শক্তি বা বী্ 
নিহিত রহিয়াছে । ন্মুতরাং 'জন-সাধারণের 

মধ্যে যে সকল লোকের জীবনে কোন 
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দেশ-প্রচলিত সভ্যতার উৎকৃষ্ট ভাবোথ- 

পাদক বীব্ধ অস্কুরিত হয়, তাহাদিগের জীব- 

নই উক্ত ' সভ্যতার অবশ্তন্তাবী সৎফল- 

পরাপ। পক্ষান্তরে সভাতা নিবন্ধন দোষগুলি 
ঘে সকল লোকের জীবনে বিকশিত হয়, 

তাহার'ই সভ্যতা-সম্ভৃত ঝুঁফল বলিয়া পরি- 

গণিত হয়। দেশ-প্রচলিত সভ্যতার উৎকৃষ্ট 

ও অপকৃ্ ভাব প্রত্যেক জীবনকেই যুগপৎ 
স্পর্শ করিয়া থাকে, কিন্তু মৃত্তিকাভেদে 

যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের 
বীজ অস্কুরিত হয়, সেই প্রকার জন-সাধারণের' 
মধো কোন কোন ব্যক্তির হৃদয়ে সস্তাবেৎ- 

পাদক বীজ এবং কোন কোন ব্যক্তির হৃদয়ে, 

অসস্তাবোংপাদক বীঙ্গ অঙ্কুরিত হয়। 

ইংলগ্ীয গ্রচ্ছক।রদিগের মধো থেকারে, 

ডাছার ভেনিটীফেয়ার ন|মক পুস্তকে মিস 
এমেলিয়। সেড্লি এবং মিন. রেবেক! সার্প, 

এই ভূইটী কামিনীর চরিত্র যেরূপ চিত্রিত 
করিয়াছেন, তাহা পর্যালেচন|! করিলে 

সহজেই দেখিতে পাঞ্য়া যায় যে, ইংলগ্ীয় 

সভ্যতার দদগ্ণগুলি মিদ্ এমেলিয়া সেভ্লির 

জীবনে ধ্রিকশিত হইয়াছিল, এবং তাহার 

কুফল সকল মিন্ রেবেকা দার্পের জীবনে 

অস্কৃরিত হইয়।ছিল-। আবার ডিকেন্মের ডেবিড 

কপারফিল্ড নামক গ্রন্থে মিন্ মর্ড ছোনের 
চরিত্র যেরূপ চিত্রিত হইয়াছে, তে 
সহজেই বুঝিতে পারি বে, ইংলপীয় সভ্যতার 

্বার্থপরতা, কর্কশতা৷ এবং-ফাঁঠিন্যের ভাব বে 

নকল নারী-জীবনকে আশ্রয় করে, তাহারাই 

মিসমর্ডষ্টোনের রূপধারণ করেন। পক্ষান্তরে 

ইংলগীয় সভ্যতাসস্ভৃত স্বশিক্ষা গ্রাঞ্খ নারীগণ 
কপারফিল্ডের দ্বিতীয় দ্ৰী এগ্নেসের ন্যার 

কোমলন্বদর়া! এবং কর্তব? পরায়ণ। হইয়। অতি 

মনোহর নারী-জীবন লাভ করিতে পারেন। 

| ২৪ 

নব্যভারর্ত | ১৮ 

প্রাচীন তারতসভ্যতা সন্ত সৎওণগুলি 

যে সকল নারী হৃদয়ে বিকশিত হইত, 

তাহারা সীতার ন্যায় স্থুকোমল' পবিত্র 

জীবন লাভ করিতেন | আর ভারত-সভ্যতা- 

সম্ভৃত দুষিত ভাবঘগুলি, মনে সকল নারী হ্বদয়ে 
অস্কুরিত হইত, তাহার কৈকেয়ীর ন্যায় 

স্বার্থপরতা, অভিমান, এবং কুটিলতার মুর্তি- 
মতি অবতারন্বরূপ বলিয়া প্রতীয়মান হই- 
তেন। বস্ততঃ প্রচীন ভারত সভ্যতার: 

স্গুণের অবশ্ন্তাবী ফল মীতা এবং দুষিত 
ভাবের অবশ্তন্ভাবী ফল: কৈকেয়ী। পক্ষা- 

স্তরে ইংলতীয় সভ্যতার মৎগুণের এবং: 

স্শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল মিস সেডলি' 

ও এগৃ্নেন্ এবং কুশিক্ষা। ও দুষিত ভাঁবের 
অবশ্ন্তাবী ফল মিস্. রেবেক। সার্প প্রভৃতি । 

কিন্তু পাঠকগণের মধ্যে খাহাদিগের 

ইংরাজি ভাষায় বিশেষ বুযৎপন্তি নাই, 
তাহার! মিস সেডলি, এগনেন্ এবং রেবে- 

কার চরিত্র কিরূপ চিত্রিত হইয়াছে, তাহ! 
জানেন না। সুতরাং তাহাদিগকে বুঝাই- 

বার সুবিধার জন্য আমরা আদি কবি 

বালীকির রামায়ণ হইতে চারিটী আঅীলোকের 
জীবনালেখ্য অবলম্বন পূর্বক নারী-জীবনে 
ইংলপুীয় এবং প্রাচীন ভারত-সত্যতার পৃথক 

পৃথক ফলাফল সমালোচনা করিব । 
আমরা এই মাত্র বলিয়াছি গে, ভারত- 

সভ্যতার সৎগুণের অবস্তভাবী' ফল সীতা 
এবং দৃষিত তাবের ফল .কৈকেয়ী। কিন্ত 
ইংলণীয় সতাতার ফলাফল প্রাচীন ভারত 

বাসিনী নারীদিগের জীবনালেখ্য দ্বার! 

সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হইতে পারে ন1। 
ইংলগু এবং ভারতের আচার ব্যবহারের মধ্যে 

এতা দশ গুরুতর প্রভেদ রহিয়াছে যে, প্রাচীন 

ভারতের নারীদিগের মধ্যে ইংলগীয় নারী 
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জীবনের পূর্ণাবয়বসম্পন্ন এবং সর্বাংশে 

সমতুল্য আদর্শ ছষ্পাঁপ্য বলিয়া বোধ হয়। 

কিন্ত মহধি বাল্্ীকি, বালীর জী তারার চরিত্র 

যেরূপ চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা বিশেষ 

রূপে পর্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে, 

ইংলন্ীয় সত্যতার আভ্যস্তরিক সৎগুণ 

গুলি যে সকল শ্্রীলোকের জীবনে বিক- 

শিত হয়, তাহাদিগের- আদর্শ স্তান 'ভারা। 

গ্রবং ইংলশীয় সভ্যতার দোষ গুলি যে 

সকল নারীজ্ীবনে বিকশিত হয়, ভাহাদি- 

গের আবদর্শস্থান রাবণ সহোদরা শূর্পণখা । 

এই চারিটা জ্রীলোকের চরিত্র মহষি 

'জ্লীকি কর্তৃক যেরূপ চিত্রিত হইয়াছে, 

তাহা পাঠ করিলে নারীজীবনে ইংলগীয় 

সভাতা এবং ভারত-সভাতার কিরূপ 

বিভিন্ন ফল সমুৎ্পন্্র হইতে পারে, অহা 

চিন্তানীল বাক্তিরা অতি সহজেই বুঝিতে 

পারিবেন । 

সীতা এবং তাঁরা উভয়ই অতিশয় সাধ্বী 

এবং পতিপ্রাণা ছিলেন । তাহাদের উভয়ের 

হাদয়ই ম্নেহ দয়। ধন্ম প্রভৃতি সৎ্গুণে সমীঁল- 

কত ছিল। কিন্তু তারার যেরূপ পাংসা- 

রিক অভিজ্ঞতা এবং দূরদর্শিতা জ্ঞান ছিল, 

সীতার সেইরূপ কিছুই ছিল না। সংসারের 

কৌন কুটিল ভীব মীতী। কখনও ঝুবিতে পারি 

তেন নী। সীতার হৃদয়ের সেই অত্ল- 

স্পর্শ গতীর প্রেম কোন প্রকার বাক্য কি 

ভাষা ছার! প্রকাশিত হইত না, কিন্তু তারা 

হ্ীয় হ্দয়ের প্রেম বাকাহারা প্রকাশ 

করিতে পাঁরিতেন, এবং সংসারের মধ্যে 

কি ভাল, কি মন্দ, কে ভাল লোক, কে 

সন্দ লোক, তাঁহ। অনায়াসে নির্বাচন করিতে 

পধরিত্বেন। সীতা কেবল রামচন্ত্রকেই 

চিনিয়। ছিলেন। সংসারের অপর লোকের 

নব্যন্ডারত (১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা । 

মনের ভাবগতিক কিছুই বুবিতেন না, রাম- 
চন্দ্র ভিন্ন অপর কাহারও মনোরঞ্জন করিতে 

জানিতেন না। তারার বাকৃপটুতা ছিল, 

তিনি প্রণয়াম্পদ বাক্য দ্বারা অন্যের মরন 

রঞ্জন করিতে পারিতেন। কোন আক- 

শ্মিক ঘোর বিপদ ইত্যাদি দ্বারা হৃদয় উদ্দে- 

লিত না হইলে, সীতার মুখ হইতে বাক্য 

বিনির্গত হইত না। কিন্তু তার সকল 

সময়েই প্রগল্ভ1 ছিলেন এব* সংসারের সন্ধি 
বিগ্রহ সকল বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে 

পারিতেন । সীতা বাকা ঘারা মনোগত 

ভাঁব, জীনঘনের সকল অবস্থায় এবং সকল 

সময়ে, বাক্ত করিতে পারিতেন ন।। জীব- 

নের ভিনটী অবস্ায়ই কেবল তাহার সেই 
অতলম্পর্শ গভীর হৃদয় হইতে বাকাযমেত 

প্রবাহিত হইয়াছিল। স্ৃতরাঁং সেই. তিনটা 

অবস্থায় তাহার হৃদয়-ভাঁব যেরূপ প্রকাশিত 

হইয়!ছিল, তাহ! পাঠ করিলেই পাঠকগণ 

সীতার শভাব প্রকৃতি বিশেষ রূপে হদয়- 

হ্গম করিতে পারিবেন। প্রথমতঃ রামচন্দ্র 

নীতাঁকে সঙ্গে করিয়। বনগমনে অসম্মতি 

প্রকাণ করিলে, তিনি রামচন্ত্রেঠে নিকট 

স্ীয় কর্তব্যাকর্তব্য সঙ্থন্ধে যে প্রকার 

ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তন্ঘার! সীতার 

হৃদয়স্থিত বিশুদ্ধভংবের এবং গুসবড দ'ম্পত্য- 

প্রেমের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়াটুযায়। দ্বিতী- 

রতঃ সীত! মায়ামুগ মারীচের আর্তনাদ 

শ্রবণে রামচন্দ্রের বিপ্দাশঙ্ক| মনে করিয়া 

লক্ষণকে রামচন্দ্রেরে অন্বেষণে যখন বনে 

গমন করিতে বলিয়াছিলেন, সেই সময় 

লক্ষণ তাহাকে একাকিনী আশ্রমে রাখিয়া 

বনে গমন করিতে অসম্মত হইলে, 

তিনি কুপিত হইয়া, লক্ষণকে অবিশ্বাস 

পূর্বক, ভাহার প্রতি যে সকল কঠোর 
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বাঁক্য * প্রয়োগ করিয়াছিলেন, ' তদ্দষ্টে 

সহজেই প্রতিপন্ন হইবেক যে, সীতা সাং- 

সারিক ভাল মন্দ কিছুই বুবিতেন ন1। 

এবং কে সৎ লৌক,কে অসৎ লোক, তাহার 
বুঝিবার শক্তিও ছিল না। লক্ষণ রামচন্দ্র এবং 

সীতার মহিত একত্রে প্রায় চৌদ্দ বৎসর বান 
করিয়াছিলেন । . সুতরাং এতাদৃশ দীর্ঘকাল 

পর্যন্ত যে বাক্তি নিহান্ত অনুগত ভূত্যের স্তায় 

তাহাদিগের সেবা স্ব! করিয়াছিলেন এবং 

সতত তাহাদিগের মঙ্গলের জন্ত প্রাণ বিস- 

জন দিতে গ্রস্ত ছিলেন, তাহাকে হগাৎ যে 

সীতা এই প্রকার অবিশ্বান করিয়া 

ছিলেন, তাহাতে সহজেই প্রকাশ পায় যে, 

সীতার সাংসারিক অভিজ্ঞতা একেবারেই 

ছিল না। তৃতীয়ত, রাবণ সীতাকে প্রলো- 

ভন দরেখাইয়! বশীভূত করিবার চেষ্টা করিলে, 
রাবণকে তিনি যে ভাবে প্রতুাত্র প্রদান 

করিয়াছিলেন, তদ্দ্টে নিশ্চয়ই প্রতিপন্ন 

হইবেক যে, বিশুদ্ধ ভাব এবং পবিক্র 

প্রেমে সীতার জীবন পরিপূর্ণ ছিল, এবং শুদ্ধ 

পবিত্র ভাব দ্বারাই তাহার প্রকৃতি গঠিত 

হইয়াছিল । আমর] বালীকির রামায়ণ 

হইতে প্রাগুক্ত তিনটা ঘটনা উপলক্ষে 

সীতার মুখ হইতে যে সকল বাক্য বিনির্গত 

হইয়াছিল, তাহার সারাংশ নিষ্লে উদ্ধত করি- 

তেছি। পাঠকগণ তদ্দ ষ্েই সীতার প্রকৃতি 

ও স্বভাব হ্ৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন । 

প্রথমতঃ রামের সহিত একত্রে বনে গমন 

করিবার হ্ৃন্ঠ সীতার বাকুলতা দেখুন-_. 

আর্ধ্যপুত্র ! পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্রস্তথা বা । 

ছানি পুণ্যানি ভূঞ্জানাঃ স্বংস্বং ভাগ্যমুপাসতে 

ভর্ভরভাগ্যন্ত নার্য্যেকা প্রাপ্লোতি পুকুযর্ষভ। 
অতশ্চৈবাহমাদি&্। বনে বন্তব্যমিতাপি ॥ 

ন পিতা নান্বজে নাম্মা নমাতা ন-সণীঙ্গনঃ । 

নব্যভারত | 
«রি 
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ইহপ্রেতা চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা ॥ 

যদি ত্বং প্রস্থিতো৷ তুর্গং বনমদ্যৈব রাঘব । 
অগ্রতন্তে গমিষ্যামি মুদৃ্তী কুশ কণ্টকান্ ॥ 

প্রাসাদাগ্রে বিমানৈর্বা বৈহারসগতেন বা । 

সর্ধ্বাবস্থাগতা ভ্ভ,ঃ পাদচ্ছায়! বিশিষাতে ॥ 
অহুং ছুর্গং গমিষ্যামি বনং পুকুষবর্জির্তম্ । 

নানা মৃগগণাকীর্ণং শার্দংলগণ সেবিতম্॥ 

ন্ণং বনে নিবৎস্তামি যখৈব ভবনে পিতুঃ। 

অচিন্তয়স্তী ত্রীন লোকান্ চিন্তয়ভী পতিব্রতম্? 
শুধষমাণ] তে নিত্যং নিয়ত ত্রন্ষচারিণী। 

সহরং্যে ত্বয়া বীর! বনেষু মধুগদ্ধিযু ॥ 

সাহংত্বয়া গমিষ্যামি বনমদ্য ন সংশয় | 

নাহং শক্যা মহাভাগ ! নিবর্তরিতুমুদ্যতা ॥ 

ত্বয়। চ সহ গম্ভতব্যং ময় গুরু জনাজ্ঞয়া। . 

ত্বদিযোগেন মে রাম! ত্যক্তব্যমিহ জীবিতম। 
৪ ঈ «লী ঈ ১০ 

যদি মাং ছুঃখিতামেবং বনং নেতুং ন চেচ্ছসি 
বিষমগ্রিং জলং বাহ্মাস্থান্যে মৃত্যু কারণাৎ্ ॥ 

মাঃ ঙীঁ গা গঃ গু 

যন্্য়। সহ স ব্বর্গে। নিরয়ো যস্তয়া বিন] । 

ইতি জানন্ পরাং প্রীতিং গচ্ছরাম! ময়া সহ।॥। 

সীতা, যে সংসারের ভাব ও অবস্থা 
বুঝিতে অসমর্থ ছিলেন, এবং রামচন্ত্রের 

বিপদাশঙ্ক। মনে হইলে একেবারে হতবুদ্ধি 
ও বিবেকশৃন্তা হইয়। পড়িতেন,তাহা বান্ীকি 

রচিত নিষ্বোদ্ধত কবিভাগুলি ছার। প্রতিপন্ন 
হুইবেক। | 

সৌমিত্রে! মিত্ররূপেণ ভ্রাতুন্বমপি শক্রবৎ । 
যন্্্যামবস্থায়াং অ্রাতরং নাভিপদ্যসে ॥ 

ইচ্ছসি ত্বং বিনশ্তম্তং রামং লক্ষণ 1 ম্কুতে । 

লোভাত্ত, মত্কৃতে নুানং নান্ুগচ্ছসি রাঘবমূ ॥ 

ব্যসনং ভে প্রিয়ং মন্তে ন্েহো জাতরিনাস্তিতে। 

তেন তিষ্ঠপি বিশ্রন্ধং তমপশ্থন্ মহাছু।ভিম্ ॥ 
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পাস 

অনার্ধ্য ককুণারস্ত নৃশংস ! কূলপাংনন । 

অহং তব প্রিয়ং মন্তে রলামস্ত ব্যসনং মহ ॥ 

নৈভচ্চিত্রং সপত্বেদু পাপং লক্ষণ! যন্তবেৎ। 

্িধেষু নৃশংসেধু নিত্যং প্রচ্ছন্নচারিযু ॥ 

শুৃছুটস্বং বনে রামমেক মেকোহন্গচ্ছপি | 

মম ছেতোঃ গ্রতিচ্ছন্নঃ প্রযুক্তো ভরতেন বা ॥ 

তন্ন সিধ্যতি সৌমিত্রে ! ভরলাপি ভরতম্য বা। 

কথমিম্দীবরশ্ঠামং রামং পন্পনিতেক্ষণম্ ॥ 

'উপসংশ্রিত্য ভর্ভারং কাময়েয়ং পৃথগ্ জনম্ ॥ 

সমক্ষং জব সৌমিত্রে! প্রাণাংস্ত্ক্ষ্যাম্যসংশয়ম্। 

ব্লামং বিন। ক্ষণমপি নৈব জীবামি ভূতলে ॥ 

সীড। যে সাধু চরিত্র গুরুজনবৎনল 

লিক্ষণকে ঈদৃশ ছুর্ববাক্য বলিয়াছিলেন, ইহাতে 

সহজেই দেখ। যায় যে, তাহার বিবেকশক্জি 

পরিপন্কতা লাভ করিয়াছিল না। বস্তৃত? 

'ভারত-সভ্যতা-সম্ভূত সণ পরিপূর্ণ নারীর 

জীবন অন্তান্ত সর্বপ্রকার দোষশৃন্ত হইলেও 
অবিবেকিভা নিবন্ধন ছুর্বলতা এবং চপলত৷ 

পরিশৃন্ভ হইতে পারে না। তারত'প্রচলিত 

সভ্যত। সাধারণতঃ নারীগণকে বিবেক শৃন্ঠ 

এবং চিন্তাশৃগ্ক করিয়। ভুলে । প্রাচীন কালে 

ষে, ভারতে বিচক্ষণ) নারী একেবারেই ছিল 

না,তাহ। আমরা বলিতেছি না। কিন্ত 

সাধারণতঃ নারী জীবন্নে ভারত সভ্যতার 

ফলাফল নির্ণয় করিতে হইসে অবস্থ স্বীকার 

করিতে হইব্কে যে, ভারত সভ্যতা নারী- 

জীবনে প্ররিপক্ক বিবেচন। ও চিস্তাশক্তি 

প্রদান করিতে পারে না। কিন্তু ভারত- 

সভ্যতা] ধর্শ বিশ্বান এবং পবিত্র ত'ব সম্বস্জে 

নারী হৃদয়কে অত্যন্ত স্থদূঢ় করিত। যর্দিও 

সাংসারিক অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে ভারত নারী- 

দিগের আচরণে দৃঢ়ত। থাকিত না, এবং 

ভারত নারীগণ সর্বদাই সাময়িক উত্তেজন। | 

গ্কারা পরিচালিত হইত, কিন্ত ধর্খ বিশ্বাস 

এবং পবিত্রতা সম্বন্ধে স্তাহাদিগের স্থদয়স্থিত 

দুটতা কিছুতেই বিচলিত হইত না। ইহার 

মূল কারণ এই যে, ভারত সভ্যতা ধর্ম্মদূলক। 

পক্ষান্তরে অন্তাপ্ঠ দেশীয় সভ্যতা নীতিমূলক + 
সাংসারিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে ভারত 'নারী- 

গণ অনেক স্থলেই অবিবেকতার পরিচয় 

প্রদান করিয়াছেন । কিন্তু ধশ্ম বিশ্বাম এবং 

পবিত্রতা রক্ষা! করিতে এই ভীরু স্বভাব। 

বিচরিত-চিত্তা নারীগণ যে প্রকার অলৌকিক 
বীরত্ব প্রকাশ করিতেন, তাহা দেখিলে 

ঞকেরারে বিস্মিত হইতে হয় । ভিন্ন দেশীয় 

লোক রোধ হয় কখমও বিশ্বাস করিতে 

পারেন মা যে, বিবেকশৃন্য, বিচলিত-চিত্ত 

ভারত ন্লারীগণ কখনও ঈদুশ বীরত্বের ভাব 

স্বীয় স্বীয় হাদয়ে পোবণ করিতে সমর্থ হই 
তেন। রাবণ সীতাকে প্রলোভন দ্বারা বশী: 

ভূত করিবার চেগ্া করিলে, তিনি রাবণের 
প্রতি যেরূপ ঘ্বণ! প্রদর্শন করিয়াছিলেন; 

তাহা এই স্থলে উদ্ধত করিলে মহজেই 
প্রতিপন্ন হইবেক যে, সাংসারিক বিবেকশূন্ত 
হিন্দু মহিলাণণের ধন্ম-বীরত্ব বিল্ক্ষণ ছিল। 

রাবণ সীতার নিকট স্বীয় শক্তি ও প্রতুত্বের 

কথা, আন্মশ্লাঘ! পূর্বক বলিবামাত্র, সীতা 

তাহাকে এইরূপে প্রতাত্তর প্রদান করিয়া” 

ছিলেন। 

যদস্তরং সিংহ শৃগালযোর্বনে । 
যদন্তরং স্পন্দনিক। সমুদ্রয়োঃ | 

স্রাগ্র্য সৌবীরকয্বোর্ষদস্তরং | 
তনন্তরং দাশরথেস্তবৈব চ॥ 

যদঝ্রং কাঞ্চন সীস লোহয়ো- 

ধর্দস্তরং চন্দন বারিপক্কয়োঃ 

বদস্তরং হস্তি বিড়ালযোর্বনে 

তদস্তরং দাশরথে জ্তটবব চ ॥ 
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যদস্ভরং বায়স বৈনভেয়য়ো- 

'যদস্তরংমঙ্গু মযুরয়ো! ঃপি 

যদস্তরং সারস গৃৰয়োর্বনে 
তদভ্তরং দাশরথে স্তবৈবচ । 

জীবেচচিরং বজধরস্থয হস্তা্ 

শচীং প্রধূর্ষ।| প্রতিরু পরূপাম্ 

ন মাদৃশীং রাক্ষন ! ধর্ষয়িতা 
পীতামৃতশ্যাপি তবান্তি মোক্ষত॥ 

সীতার প্রকৃতি যেরূপ ছিল, তাহ] প্রদ- 

শিতহইল। কিন্তু ইংলপ্ীয় সাধ্বীর আদর্শ 

তাঁরা যেরূপ অতিশয় সাধ্বী ও পতিগ্রাণা 

ছিলেন, ভাবার তাহার বুদ্ধি বিবেচন। ও 
সেই প্রকার অতিশয় প্রখর ছিল । সুগ্রীব 

বালী কর্তৃক প্রথম দিবস যুদ্ধে পরাস্ত হইয়। 
পলারন করিয়াছিলেন । কিন্তু তৎ্পর দিবস 

পুনরায় স্ুগ্রীব বালীর সহিত যুদ্ধ করিতে 
আমিলে, তার! বালীকে যেরূপ সারগর্ভ উপ- 

দেশপূর্ণ বাক্য বলিয়াছিলেন, তদ্থার! তারার 

বিলক্ষণ চিস্তাশক্তি ও সদ্বিবেচনার পরি- 

চয় প্রাপ্ত হওয়৷ যায় । সেই শময় তারা 

ঝালীকে এই প্রকার বলিয়াছিলেন£-- 

তংস্ু তারা পারিষজ্য স্নেহান্দর্শিত সৌহৃদা। 
উবাচ ত্রস্ত সংভ্রান্ত। হিতোদকমিদং বচঃ ॥ 

নাধুক্রোধমিমং বীর, নদী বেগ মিবাগতম্। 

শয়নাছুখিতঃকাল্যং ত্যজতুক্তামিবঅজম্ | 
নাঃ খ ্ উজ রঃ রন 

বীর! তেশক্র বাহ্ুল্যং ফল্ততাবান্ বিদ্যতে। 

সহসাতব নিক্ষ/ামৌ, মমভাবন্ন রোচতে ॥ 

ক্রয়তামতিধাল্তামি যল্লিমিত্তং নিবার্ধ্যতে । 

পূর্বমাপতিতঃ ক্রোধাঁত, মত্বামাহবয়তে যুধি। 

নিষ্পত্য চ নিরন্তন্তে হন্যমানোদিশেো গতঃ॥ 

দ্বয়। তন নিরন্তন্ত গীড়িতন্ত বিশেষতঠ | 

ইহৈত্য পুনরাহ্বানং শঙ্কাং জনয়তীব মে 
দ্পশ্চ, ব্যবসায়ন্চ যাদুশস্তন্ত নর্দতঃ। 

নব্যত্ভারত 1 
নটি 

১৮% 

নিনাদস্য চ সংরভ্তো নৈতদল্লংহি কারণম্ ॥ 
নাসভায়মহং মন্যে স্থগ্রীবং তমিহানতম্। 

অবষ্টৰ-সহায়শ্চ যমাবিত্যৈষে গর্জতি ॥ 

প্রকৃত্যা! নিপুনশ্চৈব বুদ্ধিমাংশ্চৈব বানরঃ। 
ন। পরীক্ষিত বীর্য্যেন স্ুগ্রীবঃ সখ্যমেষ/তি ॥ 
টি ০ র্ স্ গ্ঃ লী ষ্ 

শুর! বক্ষ্যামি তে কিঞ্চিশ্ন চেচ্ছাম্যভংস্থ়িতুম্ 

শ্রয়তাং ক্রিয়তাপব তব বক্ষামি যত্প্রিয়ম্। 

যৌবরাজ্যেন স্ুপ্রীবং তুর্ণং সাধ্বভিষেচয় । : 
বিগ্রহং মা কথা বীর! ত্রাত্রা রাজন্ যবীয়স।। 

অহংহিতে ক্ষমং মন্যে তেন রামেন সৌহ্বদম্ ॥ 
সুগ্রীবেন চ বংপ্রীত্বিং বৈরমুৎ্ন্থজ্য দূরতঃ। 

লালনীযোহি তে ভ্রাত৷ যবীয়ানেষ বানর 1 

তত্রবা সন্রিস্থোব। সর্ব! বন্ধুরেবতে ॥ 

নহি তেন সমং বন্ধুং ভূবি পশ্ঠামি কঞ্চন। 
দান মনাদি সৎকারৈঃ কুরুঘ প্রত্যনস্তরম্ ॥ 

বৈরমেতৎ্ সমুৎস্থঞ্র্য তব পার্থ স ভিষ্ঠতু । 
স্গ্রীবে। বিপুল গ্রীবে। মহাবন্ধূর্মত স্তব। 

ভ্রাতুসৌহবদমালম্ব্য নান্যা গতিরিহান্তি তে। 
যদি তে মত্প্রিয়ং কার্ধযংযদি চাবৈষিমাং হিতা 

যাঁচযমানঃ প্রিয়ত্বেন সাধুবাক্যং কুরুঘমে ॥ 

তারা যে অতিশয় পতিপ্রাণা ছিলেন, 
তাহ! নিষ্লোদ্ধত কবিতাগুলি ছারাই সহজে 
প্রতিপন্ন হইবেক। | 

ততঃ সমুপজিপ্রস্তী কপিরাজশ্য তন্মুখং | 

পতিং লোকশ্রুতং তারা সৃতং বচন মব্রবীত্ 

শেষে ত্বং বিষমে ছুঃখমকৃত্ব|। বচনেমম। 

উপলোপচিতে বীর! সুছুঃখে বস্থ্ধাতলে ॥ 

মত্তঃ প্রিয়তরা নুযুনং বানরেন্দ্র, মহীতব । 

শেষেহিতাং পবিধজ্য মাংচনপ্রতিভাষষে ॥ 

রা ঞ গা রী 

মম চেমা গিরঃ শ্রুতব। কিং ত্বং ন প্রতিবুধ্যসে । 
ইদং তথ্বীর শয়নং তত্র শেষে হতো যুধি ॥ 

শায়িত নিহুতা যত্র ত্বষৈৰ দিপবঃ পুরা । 



গু. 
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বিশুদ্ধসত্ধাভিজন । প্ররিয়বুদ্ধ মম প্রিয় ! 

মামনাথাং বিহায়ৈকাং গতত্তমসি মানদ ! 
শূরায়নপ্রদাতব্য। কন্যা! খঙ্গবিপশ্চিতা ॥ 
শুরভাধ্যাং হতাং পশ্ত সদ্যে মাং বিধবাং-কৃতাং 

অবভগ্রশ্চ মে মানে ভগ্নামে শান্বতী গতি । 

অগাধে চ নিমগ্রান্মি বিপুলে শোকসাগরে । 

অশ্মসারময়ং বুনমিদং মে হদয়ং দৃঢ়ং 

ভর্ভারং নিহতং দৃষ্। যন্নাদ্য শতধা কৃতং 
হচ্চৈব চ ভর্তা চ প্রকৃতা। চ মম প্রিরত। 

প্রহারে চ পরাক্রাভঃ শূরঃ পঞ্চত্বমাগতঃ 

পতিহীন! ভূ যা নারী কামং ভবতু পুত্রিণী 
ধনধান্ সমৃদ্ধাপি বিধবেত্যুচাতে বুবৈঃ 

আনার শ্রীরামচন্দ্রকে দর্শন করিয়! তারা 

তাহার নিকট এই প্রকারে খেদোক্তি করিয়া- 

ছিলেন । 
ফেনৈব বাণেন হতঃ পরিয়ে! মে। 

তেনৈব বাঁণেন হি মাং জহীহি ॥ 

হতাগমিষ্যামি সমীপমন্য 

ন মাং বিনা বীর! রমেত বালী 

বর্গেপি শোকঞ্চ বিবর্ণ তাঞ্চ 

ময়! বিন! প্রাঙ্সাতি বীর ! বালী 
রম্যে নগেন্দ্রস্য তটাবকাশে 

বিদ্বেহ কন্যা রহিতে। যথাত্বম্ 

ত্বং বেথ তাবর্ত, বনিতা বিহীনঃ 

প্রাপ্োতি ছুঃখং পুরুষঃ কুমার£ 

তত্বং প্রজানন্ জহি মাং ন বালী 

ছুঃখং মমাদর্শনজং ভজেত ॥ 

যচ্চাপি মন্ঠেত ভবান্ মহাস্ব! 

স্রীঘাত দোষস্ত ভবেন্ন মহ্যম্ ॥ 

আত্মেষমন্যেতি হি মাং জহি ত্বং 

ন মীবধঃ স্যান্মনজাএপুত্র 1 

শান প্রয়োগদিবিধাচ্চ বেদ ।-_ 

--দনন্ রূপাঃ পুরূষসা দারা: ॥ 

দ্বার প্রদ্গানাদ্ধি ন দান মগ্যৎ। 

নব্যভারত (১ম খণ্ড, €র্ধ সংখ্যা । 

প্রদৃষ্তুতে জ্ৰানবতাং হি লোকে ॥ : 

ত্বঞ্চাপি মাং তস্য মম প্রিয়দ্যা। 

প্রদ্রাপ্যসে ধশ্মমবেক্ষ্য বীর! ॥ + 

অনেন দ্ানেন ন লব্দ্যসে ত্ব।-_ 

-সমধন্বযোগং মম বীর! ঘাতাৎ 

আর্তামনাথামপনীয়মানা_ 

_-মেবং গতাং নাহসি ম।মহস্তম্ ॥ 

ভহং হি মাতঙ্গবিলাসগামিনা।। 
প্লবঙ্গমানা যুষভেণ ধীমতা | 

বিনা বরার্োতমহেমমালিনা। 

চি্ং ন শক্ষ্যামি নরেন্দ্র! জীবিতুম 
তার]! নীতার হ্যায় একেবারে শোকে 

মোহিত হইয়৷ আত্মবিস্থত হইতেন না। 

তার হৃদয় অতলম্পর্শ গভীর প্রশান্ত সাগ- 

রের ন্যায় প্রেম-হিল্লেলে সর্বদাই উলিত 

হইত। কিন্ত তারার হৃদয়ের প্রেমম্মবোত স্ুগ- 

ভীর নদীর ন্যায় প্রবাহিত হইয়। কখন উথ- 

লিত হুইত, কখন ব৷ প্রশান্ত ভাব ধারণ 
করিত। সীতা অল্পতাধী, তার বহুভাবী। 

শীতা অপয়ের মনোরঞ্জন করিতে পারিতেন 

না, তারা বাকৃপটুতা প্রকাশ দ্বারা সকলেরই 

মনোরঞ্জন করিতে পারিতেন ৷ একদা লক্ষণ, 

ন্গ্রীবের প্রতি অস্যন্ত কোপান্থিত হইলে, 

শুগ্রীব স্বয়ং প্রথমতঃ তাহার সমীপে উপস্থিত 

ন] হইয়া তাহাকে সাস্বনা! করিবার জন্য 
তারাকে হত্সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন । 

এবং তার! ঈদৃশ বাকপটুতা| দ্বারা লক্ষণকে 

সাত্বনা! করিয়াছিলেন যে, তাহ! পাঠ করিলে, 

তারা ষে ইংলতীয় স্্রীলে!কের ন্যায় অত্যন্ত 

স্ুচতুর! ছিলেন, তাহা সকলেরই ' প্রতিপন্ন 
হইবে। তারা লক্ষণকে যেরূপে সম্ভাষণ 

করিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ নিয়ে উদ্ধৃত 

করা হইল । 4 

সা প্রন্থলভী সঙ্গবিহ্বলাক্মী-_ 
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প্রলম্বকার্চী গুণ হে স্থাত্র। | 

' সলক্ষণ। লক্ষ্মণ সন্গিধানং | 

জগাম তার! নমিতাঙ্গ বটি: ॥ 
সা পাঁন যোগাচ্চ নিবৃত্তলজ্জা 

দৃষ্টি প্রসাদাচ্চ নরেন্দ্রহ্থনোঃ 
উবাচ তাঁরা প্রণয় প্রগল্ভং 
বাকাং মহার্থং পরিশাত্বরূপম্ 

কিং কোপমুলং মন্থজেন্দ্রপু্র 1 ॥ 

কম্তেনসন্তিষ্ঠতি বাড নিদেশে 

কঃ শুক্কবৃক্ষং বনমাপত্তস্তং 

দবাগ্নি মাপীদতি নির্বিরশঙ্কঃ | 
ন কোপকালঃ ক্ষিতিপাল পুত্র! । 

ন চাপি কোপঃ শ্বজনে বিধেয়ঃ ॥ 

ত্বদর্থ কামসা জনসা তসা। 

প্রসাদমপ্যর্থসি বীর! সোঢুম॥ 

কোপং কথং নাম গুণ প্রকৃষ্ঠঃ। 

কুমার । কুর্য্যাদপকৃ্সত্বে ॥ 

কল্তত্বিধঃ কোপবশং হি গচ্ছত.। 
সতাবরুদ্ধস্তপসঃ প্রস্থতিহ ॥ 

জানামি কোপং হরিবীরবন্ধো 

জানামি কার্যযসা চ কালসঙ্গম্॥ 

জানানি কার্ধাং ত্বয়ি যত-্রুতং ন 

স্তচ্চাপি জানামি যদত্র কাধ্যম্ ॥ 

তচ্চাপি জানামি তথা বিষহাং ॥ 

বলং নরশ্রেষ্ঠ ! শরীরজস্য 

জানামি যশ্মিংশ্চ জন্যহববন্ধং ॥ 

কামেন স্ুগ্রীবমসক্তমন্দা ॥ 
ন কামতন্ত্রে তব বুদ্ধিরন্তি । 

তং বৈ বথা মন্থাবশং প্রপন্নঃ | 
ন দেশ কালো হি যথার্থ ধন্য । 

অবেক্ষ্যতে কামরতি ম্ুষ্যঃ 
তং কামবৃতং মম সন্নিক্ং 
কামাভিযোগাচ্চ বিমুক্তলাজম্ ॥ 
ক্ষমন্থ ভাব পরধীর হস্তঃ। 

নব্যভারত । ১১১ 

তদুআতরং বানরবংশ নাথম্ ॥ 

মহর্ষয়ে! ধন্মতপোহভিরামা: 

কামান্থকামাঃ প্রতিবন্ধ মোহাঃ ॥ 

অয়ং প্রকৃত্যা চপল: কপিস্তব। 

কথং ন.মজ্জেত ন্ুখেষু রাজা ॥ 

তারা যে কি প্রকার স্মচতুরা নারী 

ছিলেন, তাহা ইহা দ্বারাই বিশেষরূপে প্রকা- 
শিত হইতেছে । তারা এবং সীতা ইহা- 

দিগের প্রকৃতি এবং চরিত্রের বিভিন্্ভা প্রদ- 

শিত হইল। এক্ষণে ভারতের গিশ্লি 
কৈকেয়ী এবং বিলাতি গিন্লি শৃর্রণখা, এতদু- 

ভয়ের মধ্যে যে বিভিন্নতা রহিয়াছে, তাহারই 

উল্লেখ করিতেছি । কৈকেয়ী এবং শূর্পণধ। 

উভয়ই অত্যত্ত স্বার্থপরায়ণা এবং আত্মকাম। 

ছিলেন । কিস্তু কৈকেয়ীর চরিত্রে কোন 

দঢ়ভাব ছিল না। কৈকেযী সহজেই অপ- 

রের পরামর্শ দ্বারা পরিচালিত হইছেন। 

পক্ষান্তরে শৃর্পণখা! অন্যের কথায় ভুলিবার 

পাত্রী ছিলেন না। কৈকেরী ভীরু, শূর্পণখা 

তেজন্দিনী। কৈকেয়ী গৃহস্থিত আত্মীয় স্বজ- 

নের সহিত কলহ ও বিবাদ করিতে সমর্থা। 
শৃর্পণখ৷ ঘরে বাহিরে হাটে বাজারে সকলের 

সহিত বাকৃযুদ্ধ করিতে পারিত। কৈকেয়ী 

গৃহে বসিয়া! আপন কুঅভিসন্ধি. সম্বন্ধে মন্ত্রণা 
করিত, কিন্তু শৃর্পণখার কুচিস্ত৷ উপস্থিত হইলে 
সে কার্যে পধিণত করিতে আরম্ভ করিত। 

কৈকেয়ী নারী-প্রকৃতি সলভ লঙ্জ। বিবর্জিত 

ছিল না। শৃর্পণথার সহিত লজ্জার কোন 

সম্বন্ধ ছিশ না। কৈকেয়ী এবং শূর্পণথ। 

উভয়ই অতাস্ত অভিমানিনী এবং গ্রাজ্ৰ- 

মানিনী ছিলেন। কিন্তু কৈকেরী কেবল 
নিঃশব্ে অশ্রবারি বিসর্জন দ্বার! স্বীয় অভি- 

মান ব্যক্ত করিভেন। শুর্পপখর অভিমান 
বিশেষ ধুমধাম সহকারে প্রকাশিত হইত্ত। 
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শৃর্পপখার স্ত্ী-প্রক তিস্থলভ নির্লজ্জতার পরি- 

চয় নিষ্নেন্ধত 'বাল্দীকির কবিতা দ্বারাই 
প্রকাশিত হয়। 

জহং প্রভাবসম্পন্ন! শ্বচ্ছন্দবলগামিনী । 

চিরায় ভব ভর্তামে সীভয়া কিং করিষ্যসি ॥ 

বিরৃতা চ বিরূপ। চ ন চেয়ং সৃশী তব । 

অহমৈবান্থরূপ] তে ভার্ব্যারূপেন পশ্ঠমাম ॥ 

ইমাং বিরূপামসতীং কবলাং নির্ণতোদরীম্ । 

অনেন সহ তে জ্রাত্র! ভক্ষয়িষ্যামি মান্ুষীম্॥ 

ততঃ পর্বত শঙ্লাদন বনানি বিবিধানিচ । 

প্ঠন্ সহময়া কামী দণ্ডকান্ বিচরিষ্যামি ॥ 

উপসংহারে এইমাত্র বলিতেছি, প্রাচীন 

ভারত-সভাত। এবং ইংলপ্রীয় সভাতার এক 

একট করিয়! দৌধ গুণ উল্লেখ করিলে, এই 

দ্বিবিধ সভাতার প্রক্কৃতি ও স্বভাব সহজে 

হৃদয়ঙম হইতে পারে না। .কিন্ত প্রাচীন 

ভারত-সভ্যতার উৎ্কৃ্ বিভাগের ফল সীত। 
এবং নিক্ক্ বিভ:গের ফল কৈকেয়ী; আর 
বর্তমান ইংলগ্ীয় সভ্যতার উৎ্কুঈ বিভাগের 

অবশ্তিভাবী ফল তারা এবং নিকৃষ্ট বিভাগের 

ফল শৃর্পপথ| ৷ এই প্রকারে সভ্যতার দোষ 

গুণ প্রদর্শিত হুইলে, এই উভয় সভ্যতার 

বিভিন্নত। পাঠকগণের সহজে উপলব্ধি হইতে 

পারিবে । কিন্তু বর্তমান ভারত-সভ্যত। প্র/চীন 

ভারত-সভ)ত? হইতে অনেকাংশে রূপাভ্ভরিত 

রবাভারত ॥ (১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা । 

হইয়াছে, স্থৃতরাং নারী-জীবনে বর্তমান ভারত 
সত্যতার ফলাফল উল্লেখ করিতে হইলে, 
আমাদিগকে অবস্ঠ স্বীকার করিতে হইবেক 
যে, বর্তমান. ভারত-সভ্যত| দ্বারা ভারতে 

অসংখ্য অসংখ্য কৈকেয়ী প্রস্তত হইয়। 
প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহশ্বাথপরতার অনলে প্রজ্- 

লিত করিতেছেন। প্রাচীন তারত-সভ্যত। 

নিবন্ধন ভারতে অনেকানেক সীতা জন্ম- 
গ্রহণ করিতেন, কিন্তু বর্তমান ভারত-সত্যতায় 

তিন জাতীয় স্বার্থপরতা ও ব্যভিচার প্রবেশ 
করিয়াছে। হিন্দুদিগের প্রাচীন স্বার্থপরত। 
এবং মুসলমানি ও ইংরাজজাতীয় স্বার্থপরতা, 

এই ত্র্িবিব স্বার্থপরতাই বর্তমান সত্যতার 

জীবনীশত্তি । 

বর্তমান সময়ের হিন্দু সভ্যতাকে কখন 

বিশুদ্ধ হিন্দুনভ্যতা বলা যাইতে পারে না। 

বর্তমান হিন্দু মহিলাগণের অবকুদ্ধাবস্থা 

মুমলমান সভ্যতার ফল । বর্তমান সময়ের 

হিন্দু নারীগণের ঘোর বিলাসপ্রিয়তা ইংরাজি 
সভ্যতাসম্ভৃত। যে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ 

বলিয়৷ 'থাকেন যে, ইংলগীয় সভ্যতা প্রব- 
ভিত ন। হইলে নারীজীবন সমুন্নত হইকেক 
না, তাহাদিগের মহিত আমর! সম্পূর্ণ রূপে 

এঁকা না হইলেও আমর! এই পর্যাস্ত শ্বীকার 

করি যে, আ্্রীজাতির অবরুদ্ধাবন্থা। বিদূরিত না 

হইলে, নাপীজীবন সমুন্লত হইতে পারে না। 

শঙ্করাচার্য্য 
শঙ্করের জন্ম। 

এই সময়ে মহাদেব; কেরল দেশে, 

বৃষপর্কতে, লিজ্রূপে আবিভূ্ভি হইলেন । 
রাজশেখর নামে জনৈক রাজা স্বপ্নে বারম্বার 
ভাছার মাছাস্বোর পরিচয় পাইয়া, ত্বথায় 

এক অতি উৎ্কু্ মন্দির নির্দাণপুর্ববক 
তন্মধ্যে সেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিলেন । 

সেই মন্দিরের অনতিদুরে কালটি নামে এক 

অতি মনোরম্য ব্রান্ষণ-প্রধান গ্রাম ছিল। 
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তথায় বিদ্যাাধিরাজ নামে জনৈক শ্মথির মতি, 

ধ্যাতনাম। পণ্ডিত বান করিতেন । তাহার 

পুত্রের নাম শিবসুরু । শিবগুরু সেই সময়ে 

ব্রক্গচর্যা অবলম্বন পূর্বক গুরুগুহে বাস 

করিতে ছিলেন । তিনি অতি নিষ্ঠার সহিত 

গুরুর দেবা করিতেন, ভিক্ষালন্ধ অন্ন অগ্রে 

গুক্ককে নিবেদন 'করিয়। পশ্চাতে আপনি 

ভোজন করিতেন, এবং সায়াহে ও প্রাতে 

হোম করিতেন । প্রতাহ পাঠাস্তর, তিনি 
বেদের ছুরূহ অর্থ সঙ্বন্ধে বিচার করিতেন । 

এইরূপে বিধিপুর্মক পঠি-সমাপন 

বেদে অধকান-লাভ হইলে পর, শিষাৰংসল 

গুরু শ্গীয় শিব্কে বলিতে লাগিলেন- 

“বহ্বঃ সাঙ্গ বেদ কোমার অধায়ন হইয়াছে, 

তাহার অর্বোধও তোমার হইম্বাছে, তুমি 

দীর্ঘকাল আমার আসরে বাস করিলে । 

তুমি সত্য সত্যই অতি ভক্তিম!ন্, এখন গৃহে 

ফিরিয়া যাও, হয় ত তোম।র বন্ধুবাঁদ্ধবের। 

এবং 

তোমাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া- | 
ছেন। গৃহে যাইয়া তাহাদিগের আনন্দ 

বর্ধন কর। বাছা, আর? এখানে বিলম্ব 

করিবার প্রয়োজন নাই। জীবন অনিত্য, 

যাহা ভবিষাতে করিবে বলিয়া ভাবিতেছ, 

বর্তম[নেই তাহা করিয়া রাখ, কল্যকার 

কার্য অদ্যই শেষ করির] রাখা বুদ্ধিমানের 

কর্তব্য। উপযুক্ত সময়ে বীজ বপনধ্করিলে 

যেরূপ শশ্য হয়, অকরঁলে সেরূপ হয় না; 

বিবাহাদি' নয়স থাকিতেই করা কর্তব্য, 

নতুব1 নিষ্ষল হুইবে। পিতা মাতা সর্ব] 

ভোমার বয়স গণন।. করিতেছেন, উপনয়ন 

হইলেই মাতাপিত। সন্তানের বিবাহ কামনা! 

করেন। বিবাহ হইলেই আশা হয়, পিও 
লোপ হুইবে না। বিশেষতঃ সম্ভরীক না 
হইলে বৈদিক ক্রিয়াকলাপে অধিকার জন্মে 

২৫ 

নব্যজারক্তের ক্রোড় পত্র-। ১৯৩ 

না। যেমন অর্থ বোধ না হইলে বিচারে 
ফল'হুয় না, সেইরূপ অর্থবোধ ও নিক্ষল» 
যদ ক্রির'নুষ্ঠান না হয়!” শিষ্য উত্তর 

করিল, “হে গুরো) আপনি যাহা বলিলেন, 

তাহা! সত্য বটে, তথাপি এমন কোন: 

নিত্ম' নাই যে,গুকু গুহে বেদাধ্যয়ন করিলে 

গৃহী হইতেই হইবে, অন্য আশ্রম গ্রহণ 

করা যাইবে না । যাহা নিত্যানিত্য বিবেক, 

এবং অনিত্যে বৈরাগ্য জন্মিয়ছে, সে; 

সন্নাস আশ্রয় করিবে, আর অপর সকলে 

গৃহী হইবে, গাহস্থ্যই সাধারণ পথ । আমি 

সন্্যানপর্রক আজীবন আপনার নিকট অব- 

স্থাস করিব, সবিনয়ে দণ্ডাজিন ধারণ করিয়! 

হোম করিব, এবং নিরত্তর বেদ পাঠ 

করিব । হ্বীসঙ্গ ততক্ষণই সুখকর, যাবৎ ন। 

ত্াঙ্া সম্যকূ অন্ত হুয়, অনুভূতির পর 

জার তাহাতে স্থুখের লেশও থাকে না॥ 

হ্ধে মহাস্মন্, জাজল্যমান্ সত্য গোপন করি- 

তেছেন কেন? যক্ঞানুষ্ঠানে ন্বর্গ-কল লাভ হয় 

বটে, কিন্তু বিধিমত যক্দ্রনুষ্ঠান এ সংসারে. 

দুক্ধর। আর গৃহী যদি নিঃদ্ হয় নরক- 

যন্ত্রণাও বরং তাহার পক্ষে ভাল, তাহার 

আর ইচ্ছান্থরূপ তোগ অথবা দান করি- 

বার শক্তি থাকে না। যদিও ধনে গৃহীর গৃহ 

পূর্ণ হইতে পারে কিন্ত কিছুতেই তাহার ধন- 

তৃঝ্ণা ঘার না, এক মোহে এমনই বিপাক, 

গৃহী সেই পূর্ণভাঁজনিত কোন স্ুখভোগে 
অধিকারী হয় না। আবার বস কষ্টে বাস- 

নান্ুরূপ ধন একবার সঞ্চয় করিলেও পূর্ব 

নঞ্চিতের ক্ষয় হয়, এবং নুতন অর্থলাভের 

প্রয়েজন হয়।" গুরু শিষ্য এইরূপ কথোপ- 

কথন হইতেছিল, এমন মময় পুত্রকে গৃহে 

লইয়। যাইখার জন্'শিবগরুর পিতা আনিয়! 
তথা উপস্থিত হুইলেন।. বিদ্যাধিরাজ 
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বিনীতভাবে পুত্রের গুরুদক্ষিণগ্রূপ বহু 
জর্গ প্রদান করিলেন । শিবগুরু পিতার সঙ্গে 

দেশে চলিয়া! গেলেন । শিবগুকু গার্স্ত্যের এত 

দৌষ প্রদর্শন করিয়। কিরূপে নিরাপন্তিতে 

শয়ং গৃহী ছইতে চলিলেন ? শিবগুরু যুবক 

ছিলেন। পাঠক তুমিও যদি যুবক হও, কে 

বলিতে পারে, তোমারও উচ্চ আস্ষীলনের 

এইরূপ পরিণাম হইবে ন।? বহুকাল পরে 

শিবগুরু গৃহে আঁসিয়াছেন শুনিয়া, তাহ'র 

বঙ্গু বান্ধবেরা তাহাকে দেখিতে আসিল 

শিবগুরু প্রত্যেককে যথোচিত সম্মানপূর্ববক 

গ্রহণ করিলেন। পিতাঁও, পুত্রের বেদ- 

গত পারদর্শিতা দেখিয়া, বু জংলাপ করিতে 

লাগিলেন ; এবং ন্যায়, সাংখ্য, ও বৈশেষিক 

প্রভৃতি সিদ্ধান্তে ভাঙার ব্যুৎপত্তি পরীক্ষা 

করিবাস জন্য অনেক প্রশ্নও করিলেন। 

শিবগুরুও আহ্লাদের সহিত যথাযোগ্য 

উত্তর দান করিলেন। সম্ভানের শাজা- 

ধিকার ও বিচার-নিপুণতা! দেখিয়। পিত!র 

মনে গরম আনন্দ হুইল। পুত্রের আলাপ 
সহজেই প্রীতিকর, শাম্মযোগে তাহ। ছ্িগুণ 

গ্রীতিকর না৷ হইবে কেন ? 
ইতিমধ্যে শিবগুরুর বিবাহের প্রস্তাব 

আগিতে আরম্ভ হইল; অনেক ত্রাক্গণ 

তাহার গুণের কথা শুনিয়। শ্বীয় কন্যা 

তাহাকে সম্প্রনান করিবার মানসে তদীয় 

গৃহে আগমন করিল। বিব'হের পুর্ব্বেই 

আাহ[র গৃহ বিবাহশালার শোভা ধারণ করিল । 

অনেকেই বনু অর্থসহ কন্য। দানে সম্মত 
হইল, কিস্ত বিদ্যাধিরাজ মঘপপ্িত নামে এক 

জন সদ্বংশজ ব্রাঙ্ষণের নিকট, শ্বীয় পুত্রার্থে, 

উহার: কন্যা যাচ্ঞা। করিলেন। বিবাহ 
কোথায় হইবে? কন্যাকর্তী বলিতেছেন, 

আমার. গৃহে যাইয়া বিবাহ হইবে; বরকর্তী 

নবাভারতের ক্রোড পত্। (১ম খণ্ড, র্থ মংখা' | 

বলিতেছেন, না, আমার গৃহেই হইবে | এই-. 
রূপ মহ! আন্দোলন উপস্থিত হইল । কন্যা- 

কর্তা আবার বলিলেন, যদি ভাঁমার গৃকে 

যাইয়া! বিবাহ হয়, তবে সঙ্কলিত অপেক্ষ। 

দ্বিগুণ অর্থ প্রদান করিব। বরবর্ত। উত্তর 

করিলেন, যদি কন্যা আমার গৃহে আনিয় 

সম্প্রনান কর, তবে বিনা অর্থে বিবাহ 

করাইব। ইতিমধ্যে জনৈক বুদ্ধিমান বাক্তি 
কন্যাকর্াকে গোপনে ডাকিয়া! বলিলেন, 

“যদি আমরা স্তির না করিয়!' চলিয়া যাই, 
তবে হয় ত অপর কেহ তোমাদের মধ্যে 

বিবাদ উপস্থিত করিয়া, স্বীয় কন্যা! এই 

পাত্রে অর্পণ করিবে ।” তাহার পরামর্শে 

কন্যাকর্তা আপত্তি পরিত্যাগ করিলেন এবং 

বিদ্যাধিরাজের কথায় অনুমোদন করিলেন । 

দেবনা পূর্ববক শুভ মুহুর্তে বাগ্দান ক্রিয়! 
সম্পন্ন হইল, এবং বিবাহের লগ্ন স্থির করি- 

বার জন্য উভয় পক্মীয় জ্যোতির্ব্বিদের 

সমাগম হইল । অনস্তর শুতক্ষণে শাস্ত্রীয় 

বিধি মতে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে পর, 

সকলে সবাদ্ধবে তাহলাদ সাগবে নিমগ্ন 

হল । নবদম্পতি পরস্পরের মুখ-কমল সলঙজ্জ 

নিবীক্ষণ করিয়1, হরপার্বতীর ন্যায় সর্ধদ! 

থে কাল অতিবাহিত করিতে ল।গিলেন। 

গৃহে অগ্ন্যাধান ন। করিলে যজ্ঞ ফলে অধি- 

কার হয় না, অতএব শিবগুর গৃহে অগ্নি 

স্থাপিত করিলেন, এবং স্বর্গলাভের ইচ্ছ।য় 

ব্ছ বায়সাধ্য ষজ্ত সকলের অনুষ্ঠান 

করিতে লাগিলেন; সেই সকল যজ্ঞভাগ 

লাভ করিরা, দেবগণ আপনাদিগের প্রিয়- 

তম অমৃতও বিশ্মাত হইলেন। তিনি 

কল্পতরুর ন্যায় হইয়া দেবগণ, পিতৃগণ। 
অথবা মহষ্যগণ, সকলকে নিজনিক্গ আভি- 
লধিত দ্রব্য দানে প্রীত করিলেন । সেই 
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পরোপবশরী। নিত্যবেদীধ্যায়ী মহাত্মার সদনু- 
নে, দ্দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, 

এবং বৎসরের পর বৎসর সকল যাইতে 

লাগিল। রূপে যদিও তিনি কনর্প তুল্য, 

বিদ্যায় যদিও সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং ধনে দেশের 

অগ্রগণ্য, তথাপি তাহার গর্ধের অথবা 

ওঁন্ধত্যের লেষমাত্রও ছিল না। পৃথিবীর 

ন্যার তিনি ক্ষমাশীল, এবং তৃণের ন্যায় 

বিনীত। ক্রমে শিবগুরু বার্ধকো উপনীত 

হইলেন, কিন্তু সম্তানমুখ দেখিতে পাইলেন 

না। ধন শস্য, অথব] পশ্বাদিঃ স্ুুরম্য ভবন, 

সম্মান, অথব৷ বন্ধু সমাগম, পুত্রবিহীন হইয়। 

তাহার কিছুতেই আর স্খ হইল না। এই 

ধতুতে সম্তান হইল না; হয়ত আগামীতে 

হইবে, আগামীতে না হইলে, হয়ত পর খতুতে 

হইবে, এইরূপ আশায় আশায় তাহার দিন 

চলিয়া গেল। হায়, এত সদনুষ্ঠানের পরগ 

সম্তান হইল ন|! ইহ| ভাবিয়। শিবগুরুর 

আর মনন্তাপের মীনা! রহিল নাঁ। তিনি 

মনের আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া 

স্বীয় ভাধ্য(কে বলিতে লাগিলেন,--“হে 

সুভগে, আমাদের আর দুঃখের সীমা কি? 

অর্ধ বয়স চলিয়া গেল, কিন্ত পুত্রমুখ দেখিতে 

পাইলাম না। ইহলোকে আমাদের .আর 

আশা কি? পুত্রলাভ পরলোকেও মঙ্গলের 

কারণ হয়; ভাবিয়া আর কোন উপায় 

দেখিতেছি না । বৃথাই পিতা আমায় জন্ম 

দিয়াছিলেন । হে ভদ্রে, পুত্রবিহীন হইলে 

কে আমার্দগকে শ্মরণ করিবে? সম্ভান 

পরম্পরায় সংসারে লোকের নাম থাকে । 

ফলিত বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, ফলপুষ্প শূন্য 

বৃক্ষের, কেহ আদর করে না।” গৃহিনী 
উত্তর করিলেন £--"ছে নাথ, চল আমরা 

শিষরূপ কর়বৃক্ষ আশ্রয় করি, তাহার প্রসাদ 

নব্যভারতের 

পসরা ্পপপপপপসপপপসপপাপ পা াাপেপস্পাপপাপাসসপাাশাশাশাশাাাশাশী 

সমস পাা পাপাপপপাসপাপ 

পপি পাস পপ ! 

চি । 

ক্রোড় পত্র। 

অমোঘ ফল লাভ করিতে পারিব। সেই 
ভক্তবসল ভিন্ন কেইব। আমাদের খাঁসন! 

পূর্ণ করিতে পারে, আর কাঙ্ীকেইব! ডাকিব। 

তাহারই তপপ্যার বলে উপমন্থ্য ক্ষীরসমূ- 
দ্রের অধিপতি হইয়াছিলেন।” স্ত্রীর বাকো 

আশ্বস্ত হইয়। শিবগুরু, ভগবান উমাপতির 
আরাধন1 করিতে মানস করিলেন । শিব 

সেই সময়ে কেরল দেশস্থ বুষাদ্রিতে অব- 

তীর্ণ হইয়াছেন। শিবগুক সেই দেব মন্দি- 

রের নিকটস্থিত নদীতে স্নান করিয়া শিবের 
উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ছিনি কিছুদিন 
কন্দমাত্র আহার করিয়৷ কাটাইলেন। পরে 

তাহাও পরিত্যাগ কিয়! কেবল মাত্র শিব 

চরণামৃত পানে জীবন ধারণ করিতে লাগি- 

লেন। তাহার নির্মল-ম্বভাব| ভার্ধণাও এই- 

রূপে নিয়ম ও কৃচ্ছাদ্ি দ্বারা শরীর ক্ষয় 

করিতে করিতে বৃযাদ্রিন।থের পূজায় প্রবৃত্ত 

হইলেন। এই ভাবে দম্পতির বহুদিন 

অতিবাহিত হইল । এক দিন শিবগুরু অব- 

সন্ন হইয়! নিদ্রিতের ন্যার পড়িয়া আছেন, 
এমন সময়ে দয়ার্জ হইয়। ভক্তবংনল মহাদেব 

ব্রাহ্ষণবেশে তীহার নয়নগেচর হইলেন, 

এবং বলিতে লাগিলেন--“গছে বিপ্র, তুমি 

কি চাও, কেনইবা এইরূপ কঠোর তপস্যা 

করিতেছ ?” তখন শিবগুরু উত্তর করি- 

লেন-_-“হে দেব, আমি পুত্র কামনা করি- 

তেছি।” মহাদেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করি- 

লেন “হে বিপ্র, বল দেখি, তুমি কি সর্ব, 
বছগুণ-সম্পন্ন একটানাত্র পুত্র চাও, অথব। 

মূর্খ অল্পগুণবিশিট, দীর্ঘাস্তু বহুসংখ্যক 

পুত্র চাও?” শিবগুরু উত্তর করিলেন 

« হে দেব, আমার বছগুণযুক্ত। খ্যাতনামা, 
সর্বজ্ঞপদভাক্ একটীমাত্র পুত্রই হউক।” 

“তোমাকে তাহাই প্রদান করিলাম, তে।মার 
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বাসন! পুর্ণ হইবে, আর তপস্য। করিও না, 

গৃহিনীকে লইয়া গৃহে ফিরিয়] যাও,” এই 

রূপ রলিরখ মহাদেব অস্তহিত হইলেন। 
ভখন বিপ্রবরের সংজ্ঞ! হইল। গৃহিনীকে 

'আপন স্থন্বপ্র জানাইলেন। উভয়ের আর 

আহনাদের সীমা রহিল না। সেই আরা 

বলিতে লাণিলেন--“নিশ্চয় আম'দের দ্বর্ব- 

গণ-সম্পত্্, একটী পুত্র জন্মিবে।” তাঙ্ার! 

 শ্বছে ফিরিয়া! গিয়া স্বপ্নই ঘটন। পুনঃ পুনঃ 

শ্মরণ করিতেন । 

শিবগুরু একদা অসংখ্য ত্রাঙ্গণণণকে 
(ভোজন করাইয়া তাহাদের আশীর্ব,দ ল[ভ 

করিলেন। সেই দ্িন তিনি যখন সকলের 

প্রসাদান্ল ভোজন করিতেছিলেন, তখন শৈব- 

তেক্ন সেই অন্ন মধ্যে প্রবেশ কিল, এবং 

তাহার পতিপরায়ণ! দ্রীও সেই ভূত্ত-শেষ 
অন্ন আহার করিলেন। অনন্তর ত্রাঙ্গণী 

গর্ভবতী হইলেন। দিন দিন গর্ভস্থ সন্তান 

বন্ধিত হইতে লাগিল। ক্রমে তিনি অলস 

হইলেন; যাহ! কিছু গরুভারযুক্ত, কি অল- 

স্কার, কি গন্ধপুষ্প, সকলই তাহার পক্ষে ছুর্বহ 

হইয়! পড়িল। তাহার দোহদজনিত কষ্ট 

আরম্ভ হইল; কেন আহাদীয় বস্ততে আর 

কুচি রহিল. ন। | সেই কষ্টের কথা শুনিতে 

পাইর! দূর হইতে তাহার বন্ধুবান্ধবের। নানা 

প্রকার অপূর্ব দ্রব্য।দি লইয়া আসিতে 

লাগিল; তিনি সেই সকল আশ্বাদন করিয়। 

_সাতিশয় প্রীত হুইলেন। একদিন স্বপ্নে 

ভিনি দেখিলেন, এক ধবল বর্ণ বৃষ তাহাকে 

বহন করিতেছে, এবং চতুর্দিকে বিদ্যাধর- 

গণ সবিনয়ে তাহার মহিম! গ্রান করিতেছে। 

কোথাও বা তাহার জয়ধ্বনি হইভেছে। 
কোথাও বা “্রক্ষ রক্ষ” “আমার প্রতি কৃপা 

ছুটি কর” এইরূপ শব্ধ শুনিতে পাইলেন । 

নব্যভাঁরতের ক্রোড় পঞ্র। 

ভাসতে 

(১ম খণ্ড, ঃর্থনংখ্যা 1 

তাহার মনে বর্বদ। সান্বিক ভাবের উদ্রেক 

হইত, বিষয় স্্খে আর তাহার স্পৃহা! রহিল 
ন|। এইরূপে গর্ভন্ক শিশুর অলোক-সামান্য 

প্রভাব সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল | অন- 

স্তর শুভলগ্নে সতীর এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। 
হধ্য, কুজ, ও রবিস্ত তখন তুঙ্গস্থ ছিল, 
এবং বুইস্পতি শিশুর নুখ- 
জ্যতিতে রাত্রিকালে সুতিকাগুহে খেন 

আত গ্রদীপের প্রয়োজন রহিল 

পু্রমুখ-দর্শ-ন শিবগুরু আহলাদ সাগরে 
ভ লাগিলেন, এব: পুত্রের জন্ম দিন 

উপলক্ষে ব্রান্ণদিগকে গো, ধন, ভূমি 

প্রভৃতি দান কর্রিলেন। সেই শুভদিলে 

বেন সিংহব্যান্রাদ্দ হিংস্র জন্তদাও নিজ 

নিজ হিংবাবৃত্তি হইতে বিরত হইয়া, প্রেমে 

একে অন্ঠের গাত্র কণয়ন করিতে লাগিল । 

মহীরুহগণ বিবধ ফলকুলে দজ্জিত হই 

মহীমাতার অঙ্ক শোভিত করিল । নদী কল 

ধারাবাহী আনন্দের ভার পর্ধত হইতে 

[নশ্বল জলধ|রা বহন করিতে লাগল । 

পজন্য যেন প্রেমে সহস। অশ্রবর্ণ করিল। 

সেই দিন উপনিষৎ্ সকলের মুখে অপূর্ব 
জ্যোন্নার আবির্ভাব হইল, এবং ধ]াসদেবের 

হৃধয়কমল সহসা বিকশিত হইল। গন্ধ- 

বহ ন্ুুগন্ধিতে দিগ্রাগুল পরিব্যাপ্ত করিল। 

অনস্তর জ্যোতিখ্বিদি প্ডিতেরা বালকের 

জন্ম আলেচনা করিয়! বলিতে, লাগিল, 
“এই নস্তান সর্বজ্ঞ হইবে, দ্বতন্ত্র শান্প্রণয়ন 

করবে, এবং প্ডিতদ্িগকেও বিচারে 

জয় করিবে । এই শিশু কালে সর্বগুণ- 

সম্পন্ন হইবে, এবং যতকাল পৃথিবী থাকিবে, 
ছতকাল তাহারও নাম থাকিবে ।” শিবগুর 

সম্তানের আম়ুর কথা জিজ্ঞানা করিতে 
ভুলিয়া গেলেন, এবং. পগ্িতেরাও 

কেন্্রস্থ। 

লা । 

রি, * ও 



“ভাদ্র, ১২৯০ ।) 

নিজ হইতে সে ঘিষয়ে কিছু বলিলেন 

না। শিশুকে দেখিবাগাত্র দর্শকের মনে 

আনন্দের সঞ্চার হইত বলিয়াই হউক, 
অথব! বহু তপস্যার পর শঙ্করের প্রসাদে 

এই সন্তান লাভ হইয়াছে বলিয়াই হউক, 

পিতা ইহার নাম শঙ্কর রণিলেন। বালে- 

দুর ন্যায় কলায় কলায় শিশু বন্ধিত হইতে 
লাগিল । শিশু হানিতে শিথিল, ক্রমে হামা 

ধদতে আরম্ভ করিল, পরিশেষে ছুই পাত্র 

চলিতে শিখিল। ব'লকের মুখে যখন 

কথ। ফুটিল, সেই অমুতপর্ধা জর্দক্ষট শ 
3 

শুনিয়া কোকিলকুল লঙ্জিত হঈল, বালকের 

মন্দমধুর গতি হংসকুলকেও পরাজিত করিল ' 

'মযাভারতের ক্রোভ পত্র । 
রঙ 

১৯৭ 

প্গিতের! তাহার মন্তকে চন্দ্রচিহু, কপালে 
নেত্র চিহ্ন, এবং গ্কন্ধে শূল চিহু দেখিয়া, 
শিশুকে শিবের অবতার বলিয়া মনে 

করিল । সম্তনের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 

মাাঁপিতারও মনের আনন্দ বর্ধিত হইতে 

লামিল। এই রূপে, লেক "সকল যখন 

পথহ[র] হইয়! অন্ধ পথিকের ন্যায় বিপথে 

ভ্রমণ করিতেছিল, মেক্ষমার্গ বখন কণ্টকময় 

অরণ্যে পরিণত হইয়।ছিল, তখন জীবের ছৃঃখ 

মোচনের জন্য, ধমণের অস্তরাল হইতে শার- 

দাঁর পূর্ণশশধরের ন্যার, ভগবান্ শঙ্কর ভূতলে 

অকতীর্ণ হইলেন। 

প্রভাতে । 
সাধের বাগানখানি, শত ফুল ফলে নাজে 

আ'জ কি স্ুুন'র! 

শাখায় শাখায় পাখী, বলিয়ে গাঁরিছে গান 

কত মোহুকর ! 

নীল আকাশ গায়, এ ধায় ভেসে যায়, 

গীতের বস্ক|র ! 

'আমারি শ্রবণে স্ুুধূং তেমন পশে ন! ভাল; 

হৃদয় আমার 

তুমিই পাষাণ একা? সকলি গলিয়ে গেছে 

দেখ একবার ! 

তরুণ অকুণর[গে, রগ্তিত আকাশ ওই-- 

পড়িছে গলির! 

পাতায়, 'সরসী বুকে, প্রস্ফ,টিত পুষ্প মুখে, 

হাসিয় হাঁসিয়। ! 

গ্ললিত উবার রাগে, গলিত পাখীর তান্ 

| গিয়াছে মিশিনা ; 

গলিত স্ুবাস সহ, ওই দেখ সমীরণ 

০, পড়িছে গলিয়া ! 
শরমূন প্রভাতে আজি, থেকো না হদয় তুমি 

ই রে: কঠিন, প।বাণ, 

প্রকুতির মত সসাজি, গলিয়ে গলিয়ে গা 

বিশ্বব্যাপী গান! 
ক্ষু্র এই কারাগারে, হৃদয় রে, কত দিন 

থাকিবে এমনি! 

ভাই বলে জগতেরে, ফের দেখি দ্বারে দ্বারে, 

কর দেখি বিশপ্রেমে সংগীতের ধ্বনি !! 

মলিন বিষাদ মুখে যত আছে ভাই বোন, 

এ জগতে তোর, 

হৃদয়ের চারি ধারে-_হোক্ ক্ষুত্র _, বাধ সবে 

দিয়ে প্রেম ডোর ! 

গলিয়ে হৃদয় গুলি, এক হয়ে যাবে যবে, 

সর-বারি প্রায়-_ 

স্বরগের রাগ পাবি, রঞ্জিতে গলিত বপুঃ, 
| আয় তবে আয়, 

ওই বিহগের গীতে গলিয়ে ভাসিয়ে যাই 

সবাকার প্রাণে; 

জগতে মিশাই আমি, আমাতে জগৎ খানি 
মিশুক এখানে । 



বিবিধ প্রসঙ্গ ও সমালোচন। 

যে গ্রকার দেখ। যাইতেছে, জাতীয় ধন 

তাগ্ডার আমাদের আশানুরূপ ফল প্রসব 

করিতে সমর্থ -হুইবে, বোধ হয় না। এই 

অভিনব প্রীন্তাবের মধ্যে তেমন গভীর চিন্তা 

দেবিতেভি-না_তেমন উৎসাহ দেখিতেছি 

না, তেমন স্বার্শৃন্ততাব পরিলক্ষিত হইতেছে 

না। যে গভীর চিন্তায় ভারতের একতার 

বীজ নিহিত, যে উৎসাহে ভারতের হৃদয়ে 

হাদয়ে মিলনের হত্র সংবন্ধ,যে স্বার্থ শুন্য 

ভাবে শক্রকে মিত্র বলিয়া! আলিঙ্গন করা 

যায়,_ভাহা দেখিতে পাইতেছি না। গতীর 

চিন্তার পরিচয় পাইলাম না তখনই, যখন 

গুনিলাম অনুষ্ঠান সভায় জমিদার শ্রেণীর 

গ্রতি অনুদ্রার ভাবে আক্রমণ কর! হুই- 

যাছে,-যখন শুনিলাম, প্রকাগ্ঠ সভায় 

সর্বশ্রেণীর মধ্য হইতে টষ্টি নিযুক্ত কর! হয় 

ন।ই,- কিন্তু চুপে চুপে বঙ্গদেশের কয়েক 

জনকে টুষ্টি নিযুক্ত করা হইতেছে”_যখন 

গুনিলাম টাকার দ্বার! কি কি কার্যে হন্ত- 

ক্ষেপ করা হইবে, এ কথার উত্তর বেঙ্গলি- 

পত্র দিতেছেন, এবং বাঙ্গালার কোন কোন 

সম্পাদক তাহা লইয়াই আনন্দে উৎ্ফুর- 

চিতে নৃত্য করিতেছেন। জাতীয় ধনভাওা- 

রের টুষ্টি নিযুক্ত করিতে কে অধিকারী 

হইল ?-_আমরা বুবিলাম ন1। বেঙ্গলিপত্রের 

নিকট কে প্রশ্নের উত্তর চাহিয়াছিল?- 

আমর] জানিলাম না। ভারতের অসংখ্য 

লোকের মধ্যে অনেকেই জানিতে পারিল 

কি?__বোধ করি অতি অল্প লোকেই পারি- 

.. ক্লাছে। চিন্তার পরিচয় হইল। তেমন উৎসাহ 

 নাই,-কেন বলি? ধীহা্দিগের সহিত মতের 

মিল হইল না, তাহাদিগকে অশেষ প্রকারে 

অপদস্থ করিতে চেষ্টা কর! হইল, কিন্তু সক- 

লকে এক করিতে চেষ্টা হইল না,২-ইহার 

ফল এই হইল, এতদ্িনেও দশসহম মুদ্রা 

সংগৃহীত হুইল না । স্থার্থশূন্য ভাব নাই 3. 

ইহার উৎকৃষ্ট পরিচয় এই--জাতীয় একত। 

সংস্থাপন করিতে যাইয়া নুতন দলাদলির | 

ক্ষ্টি করা হইল। এ সকল কথা৷ ভাবিতে 

বসিলে ফাঁদিতে ইচ্ছা! করে| জাতীয় ধন- 

ভাগারের প্রধান ২ উদ্যোগ-কর্তার! পূর্বে 

কলিকাত্তার বড় বড় জমিদারদিগের বাড়ী 

বাড়ী ঘুরিলে তাহাদিগকে একত্র কর। যাইত 

না, আমরা মনে করি না। যশম!'নকে 

পৃথিবীতে যে ভূণের ন্যায় উপেক্ষা করিতে 

ন। পারিল, তাঁহার দ্বারা পৃথিবীর কোন 

মহৎ কার্ধ্য সমাধ| হইবে, কখনই আশা 

কর! যায় না। জমিদারগণ অগ্রণর হইল না, 

সুতরাং তাহাদিগকে বাদ দেও, তাহাদিগের 

বাড়ীতে পদার্পণ করিও না, দল[দলির এ 

্ার্থময় যশ মানের কালিমা! হিতৈযীদিগের 

চরিত্রে সাজে না। অন্যকে তিরঙ্ক'র করিতে 

রাস্তার মুটে মজুরও পারে, কিন্তু সন্তাব 

স্থাপন করিতে কয় জনে পারে ?--আর য়ে 

ন1 পারে তীহার বা মহত্ব কি? ইহা অত্যন্ত 

পরিতাপের বিষয়, এমন বৃহ ব্যাপারে 

সামান্য সামান্য ক্রটিতে ভয়ানক অনিষ্ট হইতে 

চলিল। ভারতের প্রত্যেকের এ সময়ে এ 

সম্বন্ধে চিন্তা কর! উচিত/--প্রত্যেকের এ 

রোগের প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত & 



ভাদ্র, ১২৯৭ 1) 

স্বায়ত্ুশাসন।--ইলবার্ট বিলের আন্দৌ- 

লনে আমর! স্বায়ত্তশামনের কথা একেবারে 

বিশ্বৃত হইয়াছি। অথচ তুলন| করিলে স্বায়ত্ত- 
শাসনের নিকট উলবার্ট বিল কিছুই নহে। 

ইলবার্ট বিল পাশ হুইলে গবর্ণমেণ্টের মহত্ব 

গ্রতিষ্টিত হইবে সনেহ নাই, কিন্তু সাহেব- 

দিগের বিচারাধিকার পাইলেই আমর! শবর্গে 

উঠিব, ইহ! আমর মনে করি না। স্বায়ত্ত- 

শাসনপ্রচলনে একদিকে গবর্ণমেন্টের মহত্ব, 

অন্যদিকে আমাদের ভ!বী অনেক মঙ্গলের 

আশা নিহিত রহিয়াছে । জলে না নামিলে 

কেহই সীতার শিখিতে পারে না,২_কার্ধ্য- 

ক্ষেত্রে না খাটিলে কেহই কার্ধ্যদক্ষ হইতে 

পারে না। আমর যে রাজনীতি সন্বন্ধে 

এত হীন, ইহার একমাত্র কারণ আমরা! বুদ্ধি 

খাটাইবার স্থান পাই না। স্বায়তশাসন আমা- 

দের রাজনীতির “ক খ' শিক্ষার প্রথম ক্ষেত্র, _ 

যদি ইহা! দেশে প্রচলিত হয়, তবে আশ৷ 

আছে, আমরা এক দিন মানুষ হইতে 

পারিব। শ্বারত্শাসনের তুলনায় ইলবার্ট 

বিল ক্রীড়নক মাত্র, এইধখেলার দ্রব্য লইয়। 

ব্যস্ত হইয়৷ আমর। আমাদের পরম মঙ্গলের 

পথভুলিয়া রহিয়াছি। দেশের অধিকাংশ সম্পা 
দকগণ এ বিল লইয়া ব্যন্ত। ইলবার্ট বিল ষে 
অবস্থায়ই হউক, নিশ্চয় পাশ হইবে । ষ্টেট 

সেক্রেটরি কিম্বারলির উত্তর এবং বিল[তের 

বড় বড় লোকের মতামত শুনিয়। আর কাহা- 

রও এ বিষয়ে নন্দেহ থাকা উচিত নহে। 

আমরা আমাদের সকল সহযোগীকে অনুরোধ 

করি, এই মময়ে স্বায়ত্শাসনের কথা লইয়া 

একবার আন্দোলনে প্রবৃত্ত হউন। শীতঙতু 
আদিতেছে, রীপন পিমলাশৈল পরিত্যাগ 

কুপিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এ সময়ে 
গার উদাদীনতা ভাল দেখায় না। 

নব্াযভারতের ক্লোড় পন্ত্র। ১৯৯ 

প্রকৃততত্ব। আচাধ্য »ানন্দহ্ামী কর্তৃক 

বিবৃত । পুস্তকখানি যে উদ্দেশ্টে প্রকাশিত 

হইয়াছে, সে উদ্দেগ্ত প্রশংসার্থ। পুস্তক 
খানি ধর্্মবিষযয়ক, এই জন্য আমর! বিশেষ 
যত্র সহকারে ইহা পাঠ করিয়াছি । পুস্তক- 
থানির লেখ ভাল, ঠকিস্ক সকল মতের সহিত 
আমরা এঁক্য হইতে পারিলাম না। যাহা 

হউক, পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা 
ন্থখী হইয়াছি। এইরূপ পুস্তকের বছল 
প্রচার প্রার্থনীয়। 

লীলাবতী-_অর্থাৎ বাক্তগণিত। শ্রীগোবিন্দ 

মোহন রায় বিদ্যাবিনে!দ কর্তৃক ভাশ্বরাচার্যর 

কৃত মূলের অন্থবাদ--পূর্বান্ধ। অনুবাদক 
বিদ্াবিনোদ মহাশয়কে এই পুস্তকের জন্য 
আমরা শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি। তিনি 

লীলাবতীকে উদ্ধার করিয়া আমাদের বিশেষ 
কুতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইহার শেষার্ 
অদ্যাবধিও কেন প্রকাশিত হইল না, আমর! 
বুঝিলাম না। আশা করি ভিনি শোর্ধ 
প্রকাশের সময়ে প্রচলিত পটীগণিতের 
নিয়মগুল যোজনা করিরা দিয়া পুস্তব- 
খানিকে বিদ্য।লয়ের উপযুক্ত করিবেন । 

শ্মশান ও জীবন, এবং ষোল বছুরী 
পেত়ী। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত। রান্জ- 
কৃষ্ণ বাবু স্ুকবি; অতি সহজ সহজ কথায় 
গভীর ভাব ঢালিয়।! দিতে পারেন। কিন্ত 
বছল গ্রাম্য শব্দ বাবহারে পদ্যগুলি কিনতু 
শ্রুতিকঠোর হই] থাকে । শেষোক্ত গ্রন্থ- 
খালিতে এ দোষ যথেষ্ট পরিমাণে দৃষ্ট হয়। 
'যোলবন্তুরী পেডী” এই কদর্ধ। নামটী রাঁজকৃষণ, 
বাবু ইচ্ছা করিলেই পরিত্যাগ করিতে পারি* 
তেন। ভাল কথা বলিবার সময়ে, এ প্রকার 
ছল্মবেশ ধারণ কর! যদি আবশ্তক হয়, তবে 
এদেশের অতান্ত শোচনীয় অবস্থা বলিতে 
হইবে। রাজকুঞ্ বাবুকে আমরা অন্থরোধ 
করি, তিনি এ প্রণালী পরিত্যাগ করুন । 
ঈশ্বর তঃহার হৃদয়-ভাগারে যে অমূল্য শক্তি 
ঢালিয়! রাখিয়াছেন, উপযুক্ত রূপ খাটাইতে 
পারিলে, তাহার বারা দেশের অনেক উপকার 
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হইবে । আশ করি, তিনি গেই শক্তির অপ- 

বাবহার করিবেন 'না। আলোচা পুস্তক 

দরথানিতে করিত্বের ছলনে অনেক গুল 

উপদেশ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ধৈর্যানহকারে 

বীর] পুস্তক ছুখাঁনি পাঠ কলিবেন, ত'হার! 

স্ব্ী হইবেন, একথা আমর। গিঃসন্দেহে 

বলিতে পারি ।- 

উৎসর্গ ।-শ্রীগ্রবোধ চন্দ দে প্রণীত। 

গ্রস্বকারকে আমরা নিকৎনাহিত করিতে 

চাহিনা।, তিনি এই শর্তি সাধনায় নম 

থাকুন, অবস্ঠ এক দিন ভাল কবি হবেন | 

কিন্ত কবিতা লিখিলেই ছাঁপাইভে হইবে, 

এ বাসন!টীকে পরিতাগ করুন । মাহ তে 

জগতের কোন প্রকার উপকার নাই, এমন 

পুস্তক প্রকাশ করিয়া ফল কি? 

আবর্জনা ।_-রুচী ভাল, শ্যানে স্থানে 

কবিত্বও আছে, কিন্তু নানা কারণে এই 

গ্রগ্থকারফেও আমরা কিছুদিন অগ্রকাশ্ো 

থাকিতে পরামর্শ দি। নীরব জগতে সাধনা 

করুন, অবশ্ঠই এক দিন সিদ্ধ হইবেন, 

আবশ্তঠ একদিন জগতের উপকারে লাগি- 

বেন। বলা বাহুল্য, গ্রস্থকারের আজও 

সেদিন উপস্থিত হুয় নাই। : 

ন্থখ (পার্থিব ও আধ্যাত্মিক) এই ক্ষুদ্র 

পুস্তকখাঁনির লেখ। সরল; উদ্দেস্ট তাল; মূল্য 

/* আনাগাত্র। | 
সারিমালা। এই পুস্তকখানি কোন্ 

শ্রেণীর লোকের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে, 

আমরা বুৰিলাম না । নৌ-স্চ!লন উৎনব 

ভাল বটে, কিন্তু সারিমলা প্রচারে তাহার 

কি উন্নতি হইতে পারে? নিরক্ষর ম|জীর। 

এ পুস্তক কখনও হাতে করিবে, বোধ হয় না । 

পুন্তকের গানগলি সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ 

কিছুই বক্তব্য নাই, তবে 'গৃহয।তা' নাক 

' শ্নীতটী আমাদের বড় ভাল ল'গিরাছে। 

বৈষয়িক তত্ব ;--মাদিক পত্র, তাহিরপুর 

হইতে প্রকাশিত । আমরা কেবল প্রথম সংখ্যা 

প্রাপ্ত হইয়াছি, কাগজথানি আছে কি উঠির। 

গিয়াছে, আমর জানি না।. প্রথম সংখ্যা 

মন্দ হয় নাই, কিন্তু বাহ্যাড়ম্বর কিছু অধিক 

বোধ হইল,.কাগজখানি স্বামী হইলে মঙ্গ- 

জের আশ। করা যায়। টা 

.. , ,লধ্যভারতের ক্রোড় পত্র 1? ( ১মখও্ড, ৪র্থ নংখ্যা 

ভরগ্গিল__-মাসিক পত্র। কেবলবৈশাখ ও 

জোষ্ঠ মাসের কাগজ পাইয়াছি, ভাত্র মাসের 

অর্ধেক অতীত হইল, আষাঢ় শ্রাবণের কাগজ 

তবুও পাওয়া গেল না তরঙ্গিণীর রুচি অতি 
জঘন্য । ত্রঙ্গিণী এ প্রকার কুরুচির সহিত 

আর বাহির ন! হয়, ইহা! আমাদের একাস্ত 

প্রার্থনা । 

নিদ্ধুদূত । কোন এক নির্বাসিত ফরাসী 

নাধারণ তান্ত্রিক বীরবরের উক্তি । বাবু 

ন্হীনচন্দ্র মুখোপাঁধায় প্রণীত । এই নবীন 

বাবুই একদিন 'ভুবনমোহিনী” সাজিয়া. 

সাধারণের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ করিতে (চেষ্টা 

কনি্য়াছিলেন । হতভাগ্য বাঙ্গালায় আমরা 

অনেক দেখিলাম। যে কারণেই হউক; 

নণীন বাবুর আর মে দিন নাই-আদ 

নশীন বাবর বক্ষ স্ফীত হইয়াছে। এমন 
একজ ন স্লেখক কেন ছদ্মবেশে পূর্বে ছলনা 

করিয়ান্থলেন। আমরা বুবি না। যাহা 

হউক। আজ অবশ্য আমর! নবীন, বাবুর 
মাহসের 'প্রণংসা করিব॥ তাহার সিন্ধুদূত 
পড়ি আমরা সুখী হইলাম, স্থানে স্থানে 
বেশ কবিত্ব আছে। 

নীলিমা, 01909 01 0100 ই ৩এ 12176, 

321)17170172107, ইযুরোপে তিন বঞ্সর, 

নিনীথ চিন্তা, বিধবা ও মানব-প্রকুতি ভবি- 
গ্যতে সমালোচিত হইবে। 

আমর কুতজ্ঞহার সহিত প্রকাশ করি- 

ভেছি ধে, নবাভারতের বিনিময়ে আমরা নিক্ন- 

লিখিত পত্রিকাগুলি পাইয়াছি। সাধারণী, 

নগ্চচর, তত্ববোধিনী পত্রিকা, তত্ধকৌমুদী, 
ধশ্মনন্ধু, শারন্বত পত্র, পরিদর্শক, সঞ্জীবনী, 
ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়ন, গুতিনিধিং ভারত- 

হিতৈষী, প্রভাতী, আদাম নিউচ, ইগ্ডিষান 
নেস্ন, জাদর্শ, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, গ্রাম- 
বার্তী প্রকাশিক। রঙ্গপুর দিক প্রকাশ, ইপ্ডি- 

যান একে।, ভা'রভমিহির, বঙ্গবানী, সময়, 

প্রবাহ, বামাবোঁধিনী পত্রিকা, বঙ্গদর্শন, বি- 
জ্ঞানদর্পন, তরঙিণী, বৈষয়িক তত্ব, সখা 

ার্ধ্যরঞ্জন, হিন্দুদর্শন, ভিষক, ০1০৩" ৫ 

158) কিরণ, উষা, এবং তারতন্থদ 1 

॥ 



মহাশক্ত। 

শক্তি কি? জড়তত্ববিংৎ বলিবেন,-- 

শক্তি, গতি বা ক্রিয়ার নামান্তর মাত্র । এই 
ঘটনময় জগতে প্রতিনিয়ত কাধ্যের পব 

কাধ্য সংঘটিত হইতেছে । এই কাধা 

পরম্পরার অনাদি অনস্ত শৃঙ্খলের মধ্যেই 

আমর! শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই। পার ত, 

একটী একটী করিয়া সমস্ত কার্ধ্য ব। 
ঘটন]| বদ্ধ করিয়া দেও, দেখিবে, সমুদায় 

শক্তি নির্ব(ণ হইয়া! যাইবে । আমর। আর 

শক্তি বলিতে কিছুই বুবিব নাঁ। কার্য বা 

ক্রিয়ার সংঘটন হইতে শক্তির পৃথক অস্তিত্ব 

কিছুই নাই। পরমাণু পরমাণুটাকে টানে, 
শক্ত প্রকাশ সেই খানে, পরমাণুসমন্ি 
ব৷ রাশি সমূহ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ 

করে, আবার একটী পরমাণুপুঞ্জ অপরটা 

হইতে দূরে নরিয়া যাইতে চায়; যুগপৎ এই 
দ্বিবিধ ক্রিয়ার সংযোজনাতে চক্রগতি নামে 

একটা মহাফল উৎপন্ন হইয়া, শক্তি সস্কশ 
করে।, জনভ্ত আকাশ এই শক্তি-সাগরের 
মহাধার; গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সুর্য সেই মহা- 
মাগরের অগণ্য, অসংখ্য বুদ্বুদ্ মাত্র। 

দৈহিক বল এবং ভারিত্বও শক্তি। 

বৃহৎ পরমাণুপুঞ্জ, ক্ষুদ্র পরমাথু-রাশির আক- 

বণ বিনাশ করিয়া তৎ্প্রতি যে অতিরিক্ত 
আকর্ধণ প্রয়োগ করে, তাহা হইতেই ভারিত্ব 
উৎপন্ন হয়। দৈহিক বল ও এই ভারিত্বের 

ক 

সংগ্রাম ক্রিয়াকালে উক্ত উভয় শক্তির অন্ু- 

ভূতি ব! প্রকটন হইয়। থাকে । স্মৃতরাং 

ঘটনার প্রে ঘটনার সংঘটন ব্যতীত শক্তি 

আর কিছুই নহে। জড়তত্ব আলোচন। দ্বারা 
জড়বাদী এই যুক্তির উপরে উঠিতে পারে 
না । বোধ হয়, এইরূপ যুক্তি হইতেই এব- 
শ্বিধ মীম!ংস। উপস্থিত হইয়াছে যে,--“ঘট- 

নার ফল ঘটনা ॥। এ বিশ্ব সংসার বটনা- 

শৃঙ্খল অথবা ঘটনা মহাসমুদ্রের অসম্পূর্ণ 

বুদনুদ মাত্র। তন্তিন্ন স্টষ্টির মূলে কোর্ন 
শক্তি নাই। বস্ততঃ শক্তি আকাশকুস্ম 

বই কিছুই নয় ৮ 

ধশ্মজীবী আধ্যান্মিকপ্রাণী হিন্দু সম্ভা- 

নকে চিজ্ঞানা কর,“শক্তি কি?” 

অমনি উত্তর পাইবে,-“শক্তি দেবতা |” 

হিন্দুর কোটি কোটি দেবতা--কোটি কোর্টি 
দ্রেবদেবী, কোটি কোটি শাক্তর আধার 

মাত্র । প্রমচীন আর্ধ্য। প্রকৃতির মনো- 

হর গম্ভীর ক্রোড়ে উপবেশন করিয়া, 

সুগন্ধ মলয়ানিলে অভিষিক্ত হইতে হইতে, 

বনস্তের মোহিনী উবার প্রতি দৃষ্টি- 

পা করিলেন। দেখিলেন, যে অগঞ্চ 

অন্ধকারে ঢাকা ছিল, তাহা হাসিতেছে! 

যে বিশ্ব সংসার নীরবে খুমাইতেছিল, তাহা 

অগণ্য অসংখ্য ফুল কুস্থম-নয়ন খুলিয়। 

চাহিয়া আছে, স্গায়ক বিহ্ঙ্গ, কলরব ছলে 



হ২ 

ত্রিভুবন মাতাইয়। মধুর মধুর গাইতেছে 
দেখিলেন,-একটী আ।লোকধা?1--ঘপ্ত- 
কাঞ্চন প্রবাহ নদৃশ একটী জ্যোতির স্রোত, 
কি মন্ত্র বলে জানি না, এ অন্ধকার, মলিন, 

নিদ্ট্রিত। অচেতন বিশ্বকে জাঁগাইতেছে। 

হাপাইতেছে, গাওয়াইতেছে ! বুঝিলেন, 

আলোকের গর্ভে কি যেন অস্ফুট শক্তি 

নিহিত আছে, সেই শত্তির এ কার্যয। 

অস্তরে জিজ্ঞাদা করিলেন এ জালোকের | 

| এ জগতে যত উৎপন্ন হয়, তত থাকে না। মূল প্রবাহ কোথায় ?” অমনি গ্ররুতি, 

নীরব গম্ভীরে একথার উত্তর দিল--“এ 

অরুণরাগরজিত হুর্ধযমণ্ডলে 1” 

স্বভাব-প্রন্থত সম্ভান, জ্ঞানবীর আর্ধা, অমনি 

স্তম্ভিত হইয়া, নমস্কার করিলেন -- 

“নমো রিবশ্বতে ব্রঙ্ণ ভান্বতে বিষুঃ ভেজসে। 

জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কশ্মাদায়িনে ।” 

ইত্যাদি 
এই শক্তি গ্রভাবে “সুর্য” হিন্দুর 

পুজ্য দেবতা । শক্তি গ্রভাবেই ইল্, চন্দ্র 

বায়ু, বরুণ হিন্দুর উপাস্য । প্রক্লুত্র অবি 

কৃত পবিত্র সম্ভান--আর্যের সরল প্র'ণ __ 

যেখ'নে শক্তি দেখিয়াছে) সেখাঁন্ই হৃদয়ের 

ভক্তিশ্রন্ধা ঢাঁলিয়। দিয়। পৃঙ্গয় গুবৃত্ত হই- 

যাছে। তাই তনন্ত শক্তিময় বিশ্বরাজো 
হিন্দুর দেবতার সংখা অনভ্ভ। কিন্ত 

ব্রহ্মা, বিষু্, শিব এই তিন দেবহাই সেই 
অগণ্য,অসংখা দেবতার মূল এবং আদি দেবতা 

স্ট্টির মূলে অনুসন্ধান করিলে, আদৌ 
ত্রিবিধ শক্তির কার্য আমাদের চক্ষুতে 

ভাঙতে থাকে । গঠন, পালন এব" ধ্বংস, 

এই তিনটী কার্্যের সমবেত ফল হইভেই 

এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বের ক্রমবিকাশ সম্পা- 

দিত হইতেছে; ইহ চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকে 

আর বুঝাইয়। বলিতে হয় না|! হিন্দুর 

ৃ 

ভক্তির 

নব্যভারত ) (১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা | 

্রন্া, বিষুর এ শিব, এই শক্তিত্রয়ের অবতার 

বই কিছুই না, উহাও পুরাতন কথা । ভার 

একটুকু পম দৃষ্টি সঞ্চালন করিলে দেখিতে 
শাওয়। ষ'য়, গঠন, পালন এব" ধ্বংস এই 

টিনটী কার্ধা, তিনটি পৃথক শক্ষির ফল নর, 

কিন্ধ একটী মা শত্তির। দার্শনিক ভগতে 

এ শ্লে মত দ্ধ আছে। কেহ কে শ্টি, 

শ্তি এবং রশ্গিণী শক্ষির ভিন্নত। দেখিতে 

পান। আমরা ন্তা পরিদর্শনে দেখিতেছি) 

বত ক ফলে, যত ফল ফোটে, মত জীবের 

উত্পন্তি হয়, তত থাকিলে জগতে ধরিত না, 

বরং বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটিত । স্ুতরাং 

শ'কার করা উচিত, তষ্টি শক্তি রক্ষার 

চিন্তার সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া কার্য 

করিতেছে । অতএব অই আর রক্ষাকর্তা 

পৃথক, 
কাদের এই মত। 

এক নয়, অনেক পাশ্চাত্য দশন- 

সাঙ্খোর পুকষম প্রকৃতির 

মধোও কতক পরিমাণে ইহার আভাস 

পাওয়া ধায় । কিন্ত হিন্দু ধর্মশান্সের মলে 

মে দর্শনের অস্ফুট আভা আমরা দেখিতে 

পাই. তাঁর মত জানও পার্থকোর দিকে। 

যদি স্রষ্টি শক্তি আর রক্ষিণী শক্তির ভিন্নতা 

সম্ভবপর হয, তবে ধ্বংসের অপরাধ? সৃষ্টির 

কার্ধা, উৎপন্ন করা। সে পাঁলন-মিরপেক্ষ 

হইয় যেমন তাহ'ই করে, রক্ষিণী শক্তিও 

তেমনই ধ্বংস নিরপেক্ষ হইয়া কেবল রক্ষাই 

কটিবে- ইহাই ত সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। তবে 

ধ্বংস কেন? ত্বন্ত শ্লীকার করিতে হইবে, 

ধ্বংন শক্তি. স্প্টি ও পালনী শক্তির অতীত 
(কছু,-পৃথক কোন শক্তিবলে এ জগতে 

ধ্বংস কর্ধ্য নির্বাহ হইতেছে । এই ধ্বংস 

ব্যতীত বিশ্ব ব্যাপারে মহতী বিশৃঙ্খল1..উৎ- 
পন্ন হইয়া এ স্খের সংসারকে ফুখের, 
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আগার বিপদের রঙ্গক্ষেত্র এবং বিষের 

তাগাব করিয়া তুলিত । ইহার এই সৌন্দর্য, 

এই বৈচিত্রা, এই জানন্দ ও কুতৃহলো দীপক 

ভবের কিছুই থাকিত না; থাকিত কি? 

একবার বলিয়াছি, অ'বার বলি.-"ছাকিত 

দুঃধ, বিপদ, ভার বি, _স্সার থ!কিত অন্ধ, 

কার। ধ্বংস এই সকল অশিব বিনাশ 

কঠিযা,বিশে মক্ষল স্ুধাপিদ্ধু উদ্ভ'সিত করিয়। 

াখিয়াছে । স্টতরাং ধ্বংন শান্তর অবতার 

শিব । হিন্দুর ব্রহ্মা, বিষুব, শিবের দুল 

এই, এরূপ বলিলে আমাদের অনধিকার 

চর্চা হয় কি? কান অগ।ধ বুদ্ধি বাঙ্গালা 

লেখক এ কখায় সায় দিব!ছেন' অতঙোর 

অন্থরোধে বলিতে হইল, হিন্দুর তরিমৃর্তি বাদ 

সম্বদ্ধে যাহা কিছু বল| গেল, তাহা অনে-; 

কা'শে তদার স্তীক্ষ চিত্তার ছায়ামাত্র। 

আমরা বিশ্বাস করি, উক্ত ত্রিমুর্তি বাঁদের 

উৎপত্তি সম্বন্ধে এই যুক্তি ঠিক। কিন্ত 

আরও কিছু বলিবার আছে। 

পূর্বে বলিয়াছি, বিশ্ব ব্যাপারের মুলে যে 

কাঁধাত্র4 দেণিতে পাই) তাহা একই শত্তি- 

সম্ভৃত। যে হিন্দু ত্রিশুর্ভিবাদী বা মূল 

শক্তিত্রয়ের অধিষ্ঠাত। দেবত্রগে বিশ্বাসী, 

গ্রথমে 'দেখি._--তাহারাই আমাদের কথায় 

সায় দেন কিনা? হিন্দু শক্ত, হিন্দু মহা 

শক্তির মঙ্ু'মন্ত্রে দীক্ষিত । বাঙ্গালী পাঠ 

কের নিকট এই * মহাশত্তি” শব্দটা এত 

পরিচিত যে, ইহার উচ্চারণ মান অনেকের 

ভগ্ন হ্ৃদয়ত্স্ত্রীর ছিন্ন ভার গুলি, আপনি 

বাজিয়। উঠিয়া, শারদীর মহে[ৎ্সবের প্রাণ- 

ভূতা দশভুঙ্গার স্তি গানে প্রবৃত্ত হয়। 

বাঙ্গালী মৃত-মৃতের নিকট ছুংস্বপ্নও স্বর্গ 

সঙ্গীতের ন্্রধার] শ্বরূপ, তাই দশভুজাই 

মৃত বাঙ্গালীর মহাশক্তির মহাদর্শ। পু্জ 

নব্যভারত । 
ডি 

২৩ 

নীয় প্রাণীন আধ্য-মহাপুরুষের মহতী কল্পন। 
আজ আমাদিগকে কি বুঝাইয়। দিতেছে? 

মহাশক্তি কে? মহাশক্তি ত্রহ্মা,বিষুঃ্, শিবের 

জনশী,__মহাশতি ব্রন্মাণ্ড প্রমবিনী_ বর্ষা, 

বিষ, শিব যে শক্তির অনন্ত ধ্যানে নিমগ্ন 

সেই শক্তিই মহাশক্তি। এই মহাশক্তিই 
আদাশাক্ত, এক এবং মূল শক্তি। যখন 

কিছু ছিল না, অনাদি অনন্ত কারণ-সলিলে 

ইনিই ভানিতে ছিলেন! হাতেই কৃ 
' স্থিতি প্রলর়ময় এই বিশ এবং আদি জ্যোতি 

স্গিতি 

নিহিত ছিল ইহা হইতেই এই জানন্ময়, 
এই জো[তিক্বয়, মনোহর জগৎ ধীরে ধীরে, 

ক্রমে ক্রমে বিকাশ পাইয়া, ইহাতেই অব- 

করিতেছে! এই মহাশাক্ত দেবের 

নরের আরাধ্য_-ইহারই স্তি- 

গানে, স্থাবর জঙ্গম চরাচর বিশ্ব নিয়ত 

নিমগ্ন । অতএব একই তিন, তিনই এক। 

আরাধা, 

৷ এক মহাশক্তিরই প্রয়োগত্রয় হইতে সৃষ্টি, 
স্থিতি, গ্রলয় + বা ব্রহ্মা, বিষ্ঃশিবের প্রকাশ; 

ভাবার এই তিনের নির্ব্বংণে সেই এক আদ্যা- 

শক্তি কিম্বা মহা শক্তিরই আবির্ভাব । 

তন ভাবনার ফল মাত্র, একই 

মূল। তবে এখন সাহস করিয়া! বলিতে 

পারি,হিন্দ্ বলেন, "বিশ্বমূল নিহিত 

কাধাঘর একঘাত্র শক্তি সম্ভৃত।” এই 

মহাশক্তিই ম্বার্যা হৃদয়কমলে অধিঠিত 

মহাদেবী; তই প্রান আর্দ্য মহাশাক্ত। 

মৃত বাঙ্গালী-হিন্দু আজ, ক্ষুদ্র মৃৎ্পিণ্ডে, 

সেই পূর্ব পুকুব পরম্পরাগত জনস্ত অনাদি 

পিপাপার সম্তর্পণে উদ্দাত, তাই তাহাকে 

শতধিক! আর কিছু বলিব না। তবে 

পাঠক, এই পুরাতন কথার ভূলিবেন কেন ? 

এখন দেখি নূতন বিজ্ঞান, এই মহাশক্তি 

সন্বদ্ধে কিছু বলে কি না। 

তরাং 
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: নিত্য পরিদর্শন, 'সকল বিজ্ঞানের মূল 

বীজ । বট বীজ হইতে যেমন বট বৃক্ষের, 

বর্ঘমাল! হইতে যেয়ন মহাকাবোর উৎপত্তি, 

লক্গারিক বৎসর পর্বের সেই ফলমূলাহারী, 

পঞ্চ শ্রেনীতুক্ত, পূর্বতন পুরুষদের অস্্,ট- 

পরিদরন হইতেই আজ উনবিংশ শতান্বীর 

ঞাই উন্নত বিজ্ঞানের উদ্ভব হইয়াছে । জীব 
নের এই নিত্য পরিদর্শনে আমরা দেখিতে 

পাই,-গঠন, স্থিতি, ধ্বংস এই তিনটা কার্য 

যেন কোন একমাত্র ইচ্ছান্বত্রে পরিচালিত 

হইয়া, স্থুনিপুণ কারিকরের স্যায়। এই ল্ুন্দর 

বিশ্বকে, মূনের মতন সাজাইয়। ক্রমে স্ুন্দর- 

তর এবং সুন্দরতম করিতেছে। যেখানে 

যেটার দরকার সেখানে সেটীকে বসাইতেছে, 

যেখানে যেটার জ্রকার শেষ হইয়াছে, 
অমনি তাহাকে অস্তহি্তি করিতেছে । এই 

শৃঙ্খলা না! থাকিলে, জগতে কি সৌন্দর্য 

এবং উদ্দেশ্তহীনত1 পরিলক্ষিত হইত, তাহা 

কল্পন। করিতেও ভয় হয়! এমন কি,আ'মর। 

উক্ত কার্ম্যত্রয়ের একটাকে বাদ দিয়াও 

বিশ্ব রক্ষার কল্পন! করিতে পারি না। এই 

রূপে এই ত্িনদী প্রধান কার্ধোর মূলগত 

সাম্যের স্থল ভাব অবলম্বন করিয়া, যখন 

জার একটুকু স্থক্্রতর চিন্তায় প্রবৃত্ত হই, 

তখন দেখিতে. .পাই, ফুলটা ফুটিয়া ঝরিয়া 
পড়িলে, একটী ফল উৎপন্ন হয়। ফুল 

দি ফুটিয়াই থাকে, তবে ফল করুনও হইতে 

পারে না । সুতরাং যিনি ফল গড়িলেন, 

ডিনিই ফুল ভাঙ্গিলেন। আবার ফুলটা একটা 
নেঙ্গিই সময়ের অতিরিক্ত এক মুহূর্তও 

'থাকিভে পারে না; বাই সমক়টা পূর্ণ হয়, 
অমনি ফুলটাী, ফলটীকে আপনার স্থান 
ছাড়িয়া দিয় পলাইডে বাধ্য হয় । অতএব 

নি ফলের শ্রষ্ী, তিনি যেমন ফুলের ধ্বংসের 

মরান্ভারত 1 ১ম খণ্ড, ৫ম সংখা ।. 

হেতু; তেননই স্টিতির নিয়ামক । স্মৃতরাং 

এই স্থানে গঠন, স্থিতি. ধ্বংস তিনই একের 
কার্য । এক স্থানে:যদ্দি এই ত্রিবিধ কার্য 

একের দ্বার সম্পাদিত হয়া "সম্ভবপর হয়, 

তবে সর্ধব্রই তাহা সম্ভবনীয় । আর এক- 

টুকু পরীক্ষার রাজ্যে যাও, দেখিবে,--ষে 
আকর্ষধী শক্তি ফুলের গঠন ক্য্ে প্রযুক্ত, 

তাহাই তাহার পতন এবং ধ্ৰংনের কারণ, 

আর দেই শক্তিই তাঁহার স্থিতির প্রাণ । 

এ কথাটী কেবল ফুলে নয়, বৃক্ষ, পর্বত, গ্রহ, 
নক্ষত্র সকলেতেই সমান রূপে খাটিতে 

পারে । এই রূপে পরীক্ষার পরে পরীক্ষা 

করিয়। যুগ যুগাস্তে মানব সাধারণ বে জ্ঞান 

সঞ্চিত করিয়াছে, আজ নবীন বিজ্ঞানিৎ 

তছুপরি দণ্ডায়মান হইয়। বলিতেছেন, কি 

ধূলিকণা, কি জল বিন্দু, আর কি হৃর্ধ্যমণ্ডল 

ও গ্রন্থাদি, সক্লই এক মাত্র শক্তির ফল, 

একমাত্র নিয়মের অবীন। এক বিশ্বব্যাপী 

নহাশক্তিই জগতের প্রাণ। সেই শক্তিই 
মূল শক্তি, তাহাই এক এবং আদ্যাশ।ক্ত | 

তাহার ভাব অনাদি অনত। সেই মহা- 

শক্তির চিস্তায় আমাদের প্রাণ অধীর হয়, 

বুদ্ধি মন স্তত্ভিত হয়, এবং হ্দয় বিস্ময় রসে 
প্লাবিত হইয়।যায় । অতএব প্রাচীন হিন্দু 
আর নূতন বৈজ্ঞানিকের মতের পার্থক্য 

অতি অল্পই। কিন্তু যাহ। হউক, জড়বাদীর 

মতে-ফাঁহার। শক্তি স্বীকার করেম না, 

তাহাদের মতে আমরা এতক্ষণ বুদ্ধিহীনের 

সায়, নিরর্থক শূন্যে সৌধ রচনা! করিয়া, 
তাহাতেই রাজ স্ুুখভেগের চেষ্টা করিতে- 

ছিলাম । তাহারা বলেন। শক্তি আকাশ-- 
কুস্থম, শক্তি মনের সংস্কার, শক্তি বা মহা" 

শক্তি কিছুরই অস্তিত্ব নাই। একথ। জীব্য- 

বের প্রথমেই বিবৃত হইয়াছে । এখন দেখি, 
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ইহার উত্তর আছে কিনা। কিন্তু বিস্তীর্ণ ভুল নাই। এইরূপ, আমি টানিয়! $ ফলটা 
উত্তর এ প্রস্তাবের পক্ষে সম্ভবপর নয় । ছিড়িলাম. এগ ষে কথ, আর এ পৃথিবী 

সুতরাং স্থল ভাবে. ছুই একটী কথা বলিয়াই টানিয়! ফ্লটা ছিড়িল, সেও সেই কথা । 
আমাদের বিষয় শেষ করিব। 1 এখনে কার্যাগত সম্পূর্ণ সাম্য আছে; 

আমরা হাত, প' নাড়ি, অঙ্গ সঞ্চালন | কেবল একটীর নাম টানা, আর একটার 
করি, ভাগী জিনিষ তুলি, এ সকল শক্তির ূ নাম মধ্যাকর্ষণ, এই নামগত অলিক পার্থক্য । 

কাধ্য কিনা?" তুমি বলিতে পার, তোমার | আর একটা কথা,_একই জাতীয় ছুইটা 
ইচ্ছা একটী ঘটনা, শ্সায়ুর কাধ; তৎ্পর- | কার্ধোর একই জাতীয় হেতু অবধারণ করাতে 
বন্তী ঘটন। এবং এ বকল কার্ধা তৃতীয় 

'ঘটন। স্থানীয় । কিন্ত তোমাকে বাধা হইর। 

্ীকার করিতে হইবে যে, এই ঘটনা তিন- 

টীর যে।গ অনিবার্ধ্য এবং সম্বন্ধ স্থির। 
অর্থাৎ ইচ্ছার যোগ বা সংঘটনাতে শ্গীয়ু 

সঞ্চালন, স্নায়ুসঞ্চালনাতে হাত পা নাড়াদি 

কার্য্যর প্রকাশ । ইহার একটা ঘটনার 

অঘটনাতে আর একটী ঘটিতে পারে ন।। 
স্বতরাং এই তিনটী ঘটনার বোগ অনিবার্য | 

আর ইচ্ছার ঘটন। আগে, তৎ্পরে স্মারু 

সঞ্চালন, সর্বশেষে কার্ষ্যের বিকাশ, অর্থাৎ 

এই তিনটা 'ঘটনার মধ্যে প্রথমত, দ্বিতীয়ত্ব, 

তৃতীয়ত্ব এই বন্বন্ধত্রয় শ্থির। ইহার ব্যতি- 

ক্রম অসম্ভব । কখনও আগে কাজটা, 
পরে ম্াস্ু সঞ্চালনটী, তৎ্পরে বা ইচ্ছার 

ঘটনাটা ইত্যাদি কোনরূপ বিশৃঙ্খল সম্ভব- 

পর নয়। স্ৃতরাং দেখা যাইতেছে, সর্বাগ্রে 

ইচ্ছার উদ্দ্রেক ব্যতীত, শারীরির সঞ্চালনাদি 

'বা ভার.তোল।দ্ি কার্ধয কখনই সম্ভবিতে 

পারে না। বোধ হয়, এস্লে ইচ্ছাকে 
এঁ সকল কার্য্যের হেতু বলিলে কোনই 

আপত্তি হইতে পারিবে না । এখন দেখ-_- 

বামু এ পাভাটী উড়াইল, উহা! আমার ব! 
তোমার প্র ভারী বস্তটা তোলার অন্থরূপ 

কার্য কিনা? অবষ্ঠ বলিতে হইবে, ছা. 

কারণ এই চাক্ষু তুলনাতে-_সাদৃস্টে কোন 

দোষ কি? তুমি ফলটী টানিয়া ছিড়িলে, 
আর আমি ফলটা টানিয়। ছিড়িলাম, আমা- 

দের উভয়ের এই কার্ষ্যের হেতু ইচ্ছা। এ 

বানর ফলটী টানিয়। ছিড়িল, উহার & 

কাজের হেতৃকেও আমাদের কারঙ্গের হেতুর 

জাতীয় বলিতে সক্কোচের কারণ নাই । তবে 
এঁ পৃথিবী যখন ফলটী টানিয়! ছেড়ে; তখন 
পূর্বেক্ত জাতীয় হেতু প্রয়োগ করিতে সন্কোচ 
কেন ৫ বস্বতঃ আমার আর এ পৃথিবীর কার্ধ্য 

যখন একরূপ, অ'বার জামার কাজের পস্চ।তে 

যখন একটা স্থির নম্বন্ধযু্ত, অনিবার্ধ্য রূপে 
নংঘটনীয় ঘটনা কিস্বা হেতু নির্দেশ করিতে 

পারি, তখন পৃথিবীর উক্ত কার্ষ্যের পিছনেও 

হেতুর সংযোগ গ্ঠায়সঙ্গত। আর এক 

জাতীয় কার্ধোর হেতুঁকেও, এক জাতীয় 
বলিতে দোষ নাই, বরং অন্ত হেতু না জানা 

পর্যাস্ত এ রূপ করিতে আমরা বাধ্য । অর্থাৎ 

আমাদের অত্যানই বল, আর সহুজ প্রকৃতিই 

বল, জাঁমর এ রূপ না করিয়। পারি না। 

এইরূপে বিশ্ব কাধ্যের পশ্চাতে, আমর! 

ইচ্ছারূপ হেতু নির্দেশ করিতে পারি, গাঢ় 

চিন্তার চক্ষৃতে এ কথার মন্ন অতি সহজ । 
আবার শক্তির অন্ভূতি মানবমাত্রের পক্ষেই 
অনিবার্ধ্য। কি আদিম অসত্য বা বর্বর*-. 

কি সভ্যতম মহাপগিত, কেহই ইহার অতীত 

নয়। ঘটনাবাদীরাও এ কথা স্বীকার 



করেন। পরন্ত ্ত আমাদের আত্যন্তরীন শক্ডির 

তৃলনাঁছেই বাহ শক্তির পরিচয় পাই। 
আমি যে পাথরখানি তুলিতে? শক্তি প্রয়োগ 

করি, বাছু সেই পাথর তুলিল, স্তুতরাং ব'ঘুর 
শক্তি আছে, মনে করি। 

শক্ত ইচ্ছার ফল মাত্র । 

গাথর ন'ড়িতে পারি ইচ্ছার অভাবে তৃণ 

গাছটীও তুলিতে পানি না। স্ুতরাং আমার 
শত্তির জাতীয় শক্তিকে, ধতক্ঈণ অন্য কিছুর 

ফল ন। বলিয়া জানি, ততক্ষণ ইচ্ছার ফল 

মনে না করিরা পারি না। জগতের শক্ত 

যে অন্থা কিছুর ফল, ইহা! কেহ জানে না। 

গ্ুতরাঁং উহ1ও ইচ্ছার ফল মাত্র। এই 

রূপে যেদিক দিয়। যাই, ঘেই দিক্ দিয়াই 

দেখিতে পাই, এই বিশাল বিশ্ব বা!পারের 

মূলে একমাত্র মহতী ইচ্ছা বিজিত । ভাবার 
: ইচ্ছার সঙ্গে চৈতন্যের যৌগ অনিবার্য এবং 

স্থির, ইহা কাহাকেও বলিয়া বুনাইতে হয় 
' মন । অতএব সেই বিশ্বব্যাপী মহতী ইচ্ছ! 

জীবন্ত এবং জ্বলস্ত। এই জলম্ত, ভীবস্ত 

মহতী ইচ্ছাই মহাশত্তি । এই মহ!শক্তি যে 

ইচ্ছা হইলে আমি 

নবাভারত। 

আহার আমার- 

(১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা । 
্্ 22885 
এক এবং আদ্যাশক্তি ইহা বারস্বার বুঝাই 

চেষ্টা করিয়াছি। এ নৈশ আকাশে, 
অগণা, অসংখ্য নক্গত্র হানিতেছে, উহারঃপ্রাণ 

এবং জীবন এই,মহাশত্তি এ মেঘের জল, 

বায়তরঙ্গ, সাগরোচ্ছস সেই মহাশভ্িরই 

ইক্ষিত। এ ঝটিকার শবা, ব্জুনর্ধোষ 

সেই মহ্থাশক্তিরই ঘে।ষণা। এ প্রভূত 

হুর্য্যের আলোকে এবং পুষ্পরাশির শোভার 

মধ্যে সেই মহ্াশক্তিএই অ্ট অব্ট হান্য 

বিরাঙ্গিত। প্রভাতের কলক বিহঙ্গ এবং 

নদনদীকুল উচ্চরবে তাহারই জয় জয়ন্তী 

গানে উন্নত । মানব, তোমার প্রাণে ডোর? 

হৃদয়ে প্রবেশ কর, দেখ-_মহাশক্তির মহ!বি- 

ভাবে তুমি বিভোর । তোমার নিশ্বাস, 

প্রশ্বাস, রক্তের প্রবাহ মধো তিনি। তুমি 

ভীহাদ্ব'রা অণুপ্রাণিত, তাহাতে জীবিত, 

তাহানে্ সংস্থি্ধ। ইনিকে জানণু ইনি 

সেই জগতের মহাজননী »আধ্যের মহী- 

শক্তি রূপিনী বিশ্ববন্দিনী ! আজ করজোড়ে 

ইহ কে গ্রণিপাত কর! 

অসমি। 

দিতীয় প্রগ্তাব। 

অসি. খড়ণী ও তরবারি, এ ষমকল 

পর্যায় শবব। এজন্যই আমর “অনি” শীর্ষক 

প্রবন্ধে কধন খড়গা, কখন বা তরবারি শব্দের 

উল্লেখ করিব । ইতিপূর্বে এতৎ শম্বন্ধে 

আমর! যে প্রথম প্রস্ত্ব লিখিয়াস্ি, তাহাতে 

সকল বক্তবা পর্য্যাপ্ত হয় নাই। এজগ্ 

আমর এতৎ্সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রন্তাব লিখিতে 

বাধ্য হইলাম। প্রথম প্রস্তাবে শুক্রনীতি। 

আগ্নেয় ধন্ুর্ধ্বেদ, বীরচিস্তামণি, বৃহৎ্সংহিতা 
ও বৃহৎ শাঙ্গধর প্রভৃতির প্রমাণ ও তাহার 

বঙ্গানুব'দ প্রদত্ত হইয়াছে । পরস্ত কল্পদ্রম 

অভিধানে যে যুক্তিবল্পতরু ও খড়া পরীক্ষা 
নামক গ্রস্থের সংগ্রহ আছে, তাহার অতান্প 

বাকাও উদ্ধত করি নাই। সেই ক্রটী পরি- 
হার করিবার জন্যই এই দ্বিতীয় প্রস্তাবের 

আরম্ভ । প্রথমে ইহার কল্পজ্ঞমধত খড়গীপরী- 



আশ্মিন, ১২৯* 1) 
ঃ ৃ 

সার একটী বঙ্গানুবাদ এবং ইহার শেষ 

ভাগে খজ্াক্রিয়া অর্থ: খড়ীযুদ্ধেরস ঞ্চরণ- 

প্রণালী বর্ণন করিলাম । কল্পত্রম গ্রস্থে যে 

সকল সংস্কত শ্লোক আছে, সে গুলিকে 

ন্গ্রাপ্য বলিয়৷ পরিতা।গ করিলাম। তদ্ব'র 

যেজ্ঞানলাভ হন, ত!হাই বঙ্গভাবষায় গ্রথিত 

করিলাম । 

খঞ্জোর পরীক্ষা আটগ্রকারে নিষ্পন্ন হয় । 

সেইজন্চই খড়ীবিজ্ঞান অষ্টাঙ্গ বলিয়া বি- 

খ্যাত । খড়ের প্রথম বিজ্ঞেয় অঙ্গ, দ্বিতীয় 

রূপ, ৩য় জাতি, ৪র্থ নেত্র, ৫ম অরিষ্ট, ৬ 

ভূমি, ৭ম ধ্বনি এবং তাহার ৮ম প্রমাণ 

খডোর অঙ্গ কি? ভাহা গুন। খজ্া 

গঠিত হইলে তাহার শরীরে যে নান! প্রকার 

চিছ়ু বা দাগ (রেখাকার কি ব্রণাকার 

প্রভৃতি ) উৎপন্ন হয়, সেই সকল চিতই 

খড়ীশান্ত্র মতে তাহার অঙ্গ । এই অঙ্গ 

সর্বসমেত (১০০) এক শত প্রকার হইতে 
গাঁরে, অধিক নছে। 

খঙ্জোর ব্ূপকি?জাতিকি?নেত্রকি? 

অরি্ কি? ভূমি কি? ধ্ব'নকি? এবং 

পরিম'ণই বা কিরূপ? এমমস্তই বথাক্রম়ে 

বর্ণন করা যাউক। রূপ-খড্ো যে নীল র্ 

কি কাল রঙ কি অন্য কোন রঙ. দৃ্ট হয়, 

সেই গুলিই তাহার রূপ। 

জাতি--অঙ্গ নামক চিহ্ন থাকায় তছ|রা 
যে এক প্রকার নেত্র-শ্ীতকর প্রতীতি 

জম্মে, তাহাই খড়গগত জাতির লক্ষণ । 

নেত্র-_মাস্াক্ম্য স্থচক চিহ্বের নাম ন্তরে। 

অরিষ্ট--অপকুষ্ঠতা ব। অশুদ্ধত বোধক 

চিহ্ছের নান অরিষ্ট। . 

ভূমি-অক্গাদির লক্ষণ ধারণের বা উৎ- 

পত্তি স্থানের নাম ভূমি (ক্ষেত্র )| 
ধ্নি--নখাঘাত কি কারহিকাঘাত ক- 

নবাভারত। ২১ ৭ 

রিলে যে শব্দ হর __-সেই শব্দই তাহার ধ্বনি। 
মান-_তুলন। বা দীর্ঘতা বিশেষের নাম 

| মান। 

| খড়গ সঙ্বদ্ধীয় এই ভাট প্রকার জনের 

নাম খড়গ বিজ্ঞান । ইন্থার মধ্যে প্রথমোক্ত 
অথাৎ অঙ্গ, রূপ, জাতি, নেত্র, ও অরি্, এই 
পাচ লক্ষণ কুতিম হইতে পারে; পরন্ত 

শেষোক্ত অর্থ।ৎ ধ্বনি ও মান এই ছুইটী 
লক্ষণ স্বাভাবিক ভিন্ন কৃত্রিম হইবার সম্ত।- 
বনা ন।ই। অতএব খঙ্াতত্ববিৎ পণ্ডিত 
উহ! অতি বিচক্ষণতার সহিত পরীক্ষা 
করিবেন । 

খড়গিশান্ত্রে ইহা লিখিত আছে" যে, 

৷ খঙ্ঠোর অঙ্গ শত প্রকার, রূপ চারি প্রকার। 
রূপ চারি প্রকার, জাতিও চতুর্বিধ, নেত্র 
ত্রিংশৎ, অরিই ও সেই পরিমাণ, ভূমি ছুই 

প্রকীর, ধ্বনি আট প্রকার, এবং মানও প্রধা- 

| নও ছুই প্রকার । 
শত প্রকার অঙ্গ বা চিহ্ন যাহ! লৌহা- 

গ্রন্থে বর্ণিত'আছে, তাহা এই-- 

|. রৌপারেখা . শর্ণরেখ|, গজ শুগডাকার 
৷ চিন, এরগবীজাক!র চিহ্ন, দমন অর্থাৎ 

দোনা নামক বৃক্ষের পত্র সদ্বশ চিহ্ন, শুভ্র 

স্থল রেখ, কুষ্ণবর্ণ রেখা, স্থ্ম অকণ রেখা, 

মূল হইতে অগ্রপর্যাত্ত ভিনটী সৃপ্ম ও শুত্র 

রেখ, পনাদলাকার রেখা, গদাচিহ, তিল 

চিহ্ন, ভগি শিখাকার চিহ্ন, পিপপলী তুলা 

চিহ্ন, গ্রন্থি অর্থাৎ গাইট্ চিহ্ন, শ লপান- 

পত্রঃকার চিহ্ন, তিতির পক্ষীর পক্ষ তুলা 

| চিহ্ন, মালা চিহ্ন, জীরক চিহ্ন, ভ্রমর চিহ্ন, 
উদ্ধগমী কপিলবর্ণ শিখ। চিহ্ন, মরিচ চিন্, 

ফগিফণাকার চিহ্ন, অশ্বখুর চিহ্ন, মম্ুর পিচ্ছা- 
কার চিহ্ন, সর্র্ব শরীর কৃষ্ঃবর্ণ ও ধার শুত্রবর্ণ, 
মধুরৃঘবদাকার চিহু। কুগডলীকৃত ও কোণধুক্ত 

| 
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ক্ষদ্র চিহ্ু, মক্ষিকা' চিহ্ন, তুষাক:র চি, 

যবাকার চিহ্, ধান্যাকার চিহ্ন, তীদি নামক 

বীজের স্তায় চি, সর্ষপ বীঞ্জ চিহ্ন, সিংহা- 

কার চিন্ধ, তওুল চিত্র, শিরা চিহ্ন, শিব- 
লিঙ্গাকার চিহ্ন, ব্যান নখাঁকার চিহু, গোক্ষুর 

চিত, মঞ্চ পুচ্ছাকর চিহ্, নেত্রাক'র চিহ্ন, 

কেশ চিন্ু, স্কুল প্রকৃতি ও নিশ্চিহু, তীক্ষধার 

ও নিশ্চিহ্, কাক পাকার চির, কপাল চিন্তু, 

পত্রাবলী চিহ্ব অথবা! পক্ষি-পক্ষ চিহু, তুবরী 

নামক শশ্তের আকার বিশিই্ চিত, বিশ্বী 

ফলাকার চিহ্ু, প্রিয়ছু সদৃশ চিন, সর্ষপ পুষ্পা- 

কার চিহ, নীলীরস তরঙ্গের শ্গায় চিছ্ু, রক্ত- 

বর্ণ জিরেণ। চির, যব পত্রাকার চি, লশুন 

ত্বক তুল্য চিহু, নিশ্চিহ্ন ও নিম্মল গকৃতি, 

মঙ্গিালতাকার বনছুতর রেখা, শমীপত্র।কার 

রেখা, রোহিত মৎ্ম্যের শক্কাকার রেখা, 

শ্রী শক্ষাণকীর রেখা, মধরিষ পত্রাকার 

রেখা, ভূঙ্গরাঙ্গ পুষ্পবৎ চিহ্ু, খুরবৎ্ ধাঁ$ ও 

[নিশ্চিহু, ধারস্থান কখন তীক্ষু কখন বা মৃছু 

এবং ভূমি সকল, কখন বা নিশ্মল, জল তর- 

ল্ের স্কার দৃপ্তমানতাঃ ধীরমোটা ও অবয়ব 

নিশ্চিছ, গুঞ্জ ফল।কার [চহু, হস্ত হস্ম বান 

চিন্নু, দুর্বাদলাকর বর্ণ ও ধার তীক্ষ, বিল্ল 
পত্রাকার দাগ, মন্থুর পত্রকার দাশ, শোণ 
পুষ্প তুল্য রেখ] বিশিষ্ট, শগ্টী পত্রাকার দাশ, 
বিড়াল লোমাকার চিত্র, কেতকী পত্রাকার 

দাগ, মুর্বা (হুটা মুখ নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষ ) তুর 

স্তায় দাগ, অর্থাৎ অ'শু চিন্নু বিশিষ্ট) অত্যন্ত 

তীক্ষ ও অন্য লৌহের ছেদক, কলার পুষ্পা- 
কার [চহ্, চম্পক কুন্থ্মাকার চিহ, বলা: 

নামক লভার পত্রাকার চিহ্ন, বটের নামনার 

দাগ, বাঁশের সভায় নীলবর্ণ, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ 

পজ্জ, শিক্গাকার রেখা” জ্যেতী সদৃশ চিন, 
'জালাকার চিহ্ন, শিপিলিকাকার চিন, নল- 

নব্যভারত (১ম খণ্ড, ৫ম বংখ্যা | 

পত্রাকার চিহ্ু, ঘর্ষণ করিলে কণা! বাহির 

হয় একপ গুণবিশিষ্তা, কুম্মাণ্ড বীজবৎ 

দাগ, লোমবৎ চিন্তু, সিজ রক্ষের কণ্টকাকার 

চিহ্ন, বদরী পত্রাকার চিহ্ন, বকুল পুষ্পাকার 

চিহ্ন, কাজির ন্যায় দৃশ্ত অর্থাৎ নানা প্রকার 

মিশ্র চিত্যুক্ত, নিশ্চিহ্ন ও মহিষের স্ায় কৃষ- 

বর্ণ, স্বাভাবিক নিশ্বল, নৈশ্মালোর উপক উর্ধ 

রেখা ও বক্র রেখা । 

এই সকল লক্ষ্মণ যদি স্বাভাবিক অর্থাৎ 

খড়েগির গঠনের সঙ্গে সঙ্গে উৎ্পপন্ন হয়, তবেই 

তাহা গ্রাচ্ছা নচেৎ রুত্রিম করিলে অগ্রাহ্য ॥ 

৷ উল্লিখিত শট চিরে মধো কতকগুলি উৎ- 

৷ কৃতা বোধক এবং কছকগুলি নিরুইত! 

জ্পক। যে সকল চিত্রের দ্বারা খড়ের 

উত্তমতা জান যায়, সেগুলি বিশদ করিয়। 

বল। যাইতেছে । | 

নৌপ্যাঙ্গ ও স্বর্ণ রেখাঙ্গ,__এই ছুই খড়গ 
উত্তম গজশুগ্ঙ্গ খড়গ উত্তম, পরস্ত 

ইহার দ্বিতীয় লক্ষণ এক বে, রক্তম্পর্শ মাত্র 

ইহা! শরীরে প্রবিষ্ট হয় এবং ইহা ধৌত 
করিলে যেজল নিস্যত হয়, তাহা পান 

করিলে অনেক ব্যাধি শান্তি হয়। এরও-. 

বীজ চিত্যুক্ত খড়াও উত্তম । দমন পত্রাঙ্গ 
থডাাও উত্তম, পরস্ত ইহার অন্ত এক পরীক্ষা 

এই যে, ইহাতে জল -রাখিয়। দিলে একাদন 

পরে নে জলে দমন পত্রের গন্ধ উৎপন্ন 

হইবে । স্থুল/ঙ্গ এজাও উত্তম, পরস্ত ইহার 

দ্বার ক্ষত হইলে সর্ব শরীরে শোথ জন্মে। 

অকুণাঙ্গ খঙ্গাও ভাল, পরস্ত ইহার দ্বিতীয় 

লক্ষণ এই যে, হৃ্ধয কিরণ স্পর্শে ইহা হইতে 

এক প্রকার তেজ নিঃস্থত হয় এবং ইহার. 
সহিত পল্মপকোরক একত্রত রাখিলে তাহ! 

রাত্রিকালেও ফুটিয়া থাকে । . ভিলাঙ্গ খড়াও 

উত্বম, পরস্ত তাহার অন্য. এই এক. লক্ষণ 
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আছে যে, তদ্দার। ক্ষত হইলে, ক্ষত স্থান 

হইতে তিল তৈলবৎ বসা নির্গত হয়। অগ্নি- 

শিখাঙগ খর্জোর পরীক্ষা এই যে, তুপরি 

শীতল জল রাঁখিলে তাহা তৎক্ষণাৎ উষ্ণ 

হইয়া যাইবে । মালাঙ্গ চিন্ুণুক্ত উত্তম 
খঞ্জোর অন্ধ এক পরীক্ষা এই যে, তত্প্রক্ষা- 

লিত জল স্ুগন্ধ'। ইহার তৃতীয় লক্ষণ এই 

যে, ইহার উপর তপ্ত জল রাখিবামাত্র শীতল 

হইয়া যায়। এই খন্ডগা আবার পিত্তরোগের 
ওষধ বিশেষ । জীরকাঙ্গ খঙ্জোর ছ্ার। ক্ষত 

হইবামাত্র জ্বর হইরা থাকে এবং ভ্রমরাঙ্গ 

খড়েগর দ্বারা ক্ষত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার 

বিশ্থৃচিকা রোগ জন্মে। লাঙ্গলাঙ্গ খড়াও 
উত্তম, পরন্ত তৎ্স্পর্শে সর্প মরিয়। যায়। 

মরিচাক্গ খোর দ্বারা ক্ষত হইলে শরীরের 

রক্ত সমুদায় কটু অর্থাৎ ঝাল আম্বাদ হইয়! 

যায়, এবং ইহার ক্ষালন জলের দার! পীনস 

রোগ নষ্ট হয়। সর্পফণাঙ্গ খোর দ্বারা 

ক্ষত হইলে শরীরে বিষ বিকার উপস্থিত হয়, 

এবং ইহার স্পর্শমাত্রে। ভেকের! প্রাণন্যাগ 
করে। অশ্ব খুরাঙ্গ খঙ্জাও উত্তম, পরস্ত 

তাহার স্পর্শে অশ্বগণের বেগগতি জন্মে এবং 

তাহা দ্বারা অনেকবিধ রোগ নষ্ট হয়। 

সর্ষপ পুষ্প চিহ্নযুক্ত খড়াও উত্তম। ইহা 
এত কোমল বে, ইহাকে কুগুলীক্কৃত করা 

যায় এবং ছাড়িয়া দিলে আবার যে সেই 
হয়, অর্থাৎ ইহাতে স্থিতিস্বাপক গুণ অভি 

প্রবলরূপে থাকে। ময়ূর পিচ্ছা্ত খড়্াও 
উত্তম। কোনও সর্প ইহার স্পর্শ সহ্য 

করিতে, পারে না এবং ইহার দ্বারা, ক্ষত 
হইলে নিরন্তর বমি হয় । ক্ষোৌন্রাঙ্গ খডগাও 
উত্ধম। ইহার অন্ত এক লক্ষণ এই যে, 

সর্বদাই ইহাতে মধুমক্ষিক বসিতে . চাছে। 
 অক্ষিকাঙ্গ খড্চোর গাত্রে তৈলনিক্ষিগ্ত করিলে 
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তাহ। তৎক্ষণাৎ শু হইয়! যায় । সিংহাঙ্গ 
খোর দ্বারা ক্ষত হইবামীত্র মনুষ্য উন্মত্ত 
হইয়া! পড়ে। তগুনাঙ্গ গড়া অতি উত্তম। 

ইহ্থার পরীক্ষা! এই যে, ইহাতে অল পযুর্ষি 
হইলে তাহা তওুলোদকের ন্যায় দৃষ্ত হইয়া 

যায়। মকর পুক্ছ চিহ্নযুস্ত খঙ্জের এই 

এক অদ্ভুত শক্তি আছে যে, তৎস্পর্শে মৎস্থ 

মাত্রেই মৃত হয়। নেত্রাঙ্গ খক্সোর এই এক 

আশ্চর্য গুণ থাকে যে, তৎধৌত জলের 

দ্বার। রাত্রযন্ষতা নঈ হয়। বিশ্ব ফলাঙ্গ 
খড়েগের পরীক্ষা এই যে, তাহাতে জল 

রাখিলে তাহা তিক্তান্বাদ হইয়। যায় । সেই 
জলের দ্বার! পিতশ্লেম্বা বিকার নষ্ট হয়। 

লশুনাঙ্গ-খড়গ-ধৌঁত জলের দ্বার আমবাড 
রোগ নষ্ট হয়। প্রোঠীশক্ক চিহ্নযুক্ত খঙ্জোর 

এই এক মহৎ গুণ আছে যে, উহা জলে 

ভাসে । এই' খঙ্গ অতি ছূর্লভ। চম্পক 
পুষ্পাঙ্গ খোর জলগ তিক্তন্বাদ হয় । লোম: 
চিন্কযুক্ত খঙ্জোর দ্বার ক্ষত হইলে সর্বশরীরে 
ব্রণ হয়। সিজ্ পত্রাকার পাত্রও'নিজকণ্টক- 
কার চিহ্ন এরূপ খঙ্চোর' দ্বারা ক্ষত হইলে 

দাহ, তৃষ্ণতা ও মুচ্ছা' হয়, এবং ইহার অন্ক 
এক আশ্চর্ধা ক্ষমতা এই যে, যদি ইহাকে 

সর্প কণার উপর স্থাপন কর! যায়, তাহা 

হইলে তংক্ষণাৎ্ সেই সর্প ফণ! বিদীর্ণ হইয়া! 

যার়। এই থড়োর ধৌত জলের দ্বারা কুষ্ঠ- 
রোগ উপশাস্ত হয়। বকুলাঙ্গ খড়েগর এই, 

এক অসাধারণ লক্ষণ আছে যে, শাণ ধর্ষণের 

সময় উহ হইতে বকুল-পুষ্পের গন্ধ নির্গত হয়। 
এখনকার খড়ে? আর এ সকল লক্ষণ 

প্রায় দৃ হয় না। তাহার কারণ আর কিন্তু 

না, কেবল 'লৌহতত্বজ্ঞ পণ্ডিতের অভাৰ ॥ 

লক্ষণাক্রান্ত লৌহ. এখন কেহ চিনেন না» 
সুতরাং লক্ষণাক্রান্ত খাও জন্মে না। পুর্বাঁ 
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কালের লোকেরা এ সকল বিষয়ে নিপুণ 

ছিলেন, সনেহ নাই । স্বৃতরাং তাহাদের এ 

সকল কথা নিতান্ত অলীক ব। গল্প কথা নহে। 

সে যাহা হউক, শত প্রকার চিহ্ের মধ্যে 

কোন্ কোন্ চিহ্ক তথকালে পরিতাজ্য 

বলয় নির্ণীত হুইয়'ছিল, সেগুলিও বল! 

যাউক। 

- “যবচিহ্, গোক্ষুর চিন্তু, শিরা চিহ, উপল 

চিহ্ন, কাকপদ চিহ্ন, কপাল চিহ্ন, তুবরী 
ফল চিহ্ন, ভূঙ্গরাজ পুষ্প চিহ্ন, খুর চিহ্ন, 
জলতরঙ্গ চিহ্ন, মার্জার রোম চি, বটারোহ 

€ বটবৃক্ষের নামন1 বা শিকড় ) চিন, জ্যেষ্ী 
(গিষ্উগিটে) চিহ্ন, জাল চিন্ন, (শাণ দিলে যদি 

রক্তবর্ণ শিখ বহির্গত হয়, তবে এচিহুও 

তাল বলিয় গণ্য), নিশ্চিহ, স্থুলধার ও 

আঘাতসহ, কর্কস্থ অর্থাৎ বদরী পত্রের পৃষ্ঠের 

চায় চিহ্ন; খড়গ শাস্ত্রে এই সকল চিহ্ু 

চিহ্ছিত খড়গ পরিত্যজ্য বলিয়া উক্ত হই 

য়াছে। পূর্বে যে চারি প্রকার রূপের কথা 
বল! হইয়াছে, এক্ষণে সে সমুদায়ের প্রভেদ 

বর্ণন৷ কর। যাউক। 

রূপ॥ 

নীলরূপ--যাহার ভূমি অর্থাৎ ধেৎ নীল- 
রস, কলায় পুষ্পের কাত্তি, গৃঞ্জন অর্থাৎ 

গরজোর পুষ্পবৎ আভাষুক্ত, নীলম্ বা নীল- 
কাচের স্ভায় আভাষুক্ত, অথবা মরকত মণির 

স্কায় কাস্তি,--তাহার সেই সেই কাস্তির নাম 

নীলরূপ। 

. ক্ুষ্ণরূপ--থজ্গের ক্ষেত্রে যদি কাল মেঘ, 

মশীরস অর্থাৎ সেহাই, কালসর্পের অঙ্গ, 
অর্থকার, কফেশকলাপ, কি্বা ভ্রমরাকার বর্ণ 

দৃষ্ঠ হয়, তবে তাহ! খকোর কষ্ণরূপ । 
পিঙ্গলরূপ-_খঙ্োর ভূমিতে বা গাতে 

বদি নব বর্ষার .তেকের রঙ, অথব। গোমেদ 

নবধাভারত । ( ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা। 

মণির রঙ প্রতিভাত হয়; তবে তাহা! তাহার 

শিক্ষলরূপ।, | 

ধূরূপ--খড়েগ যদি অনতি গাঢ় ধৃমের 

কিন্বা শিরীষ পুম্পের বর্ণ প্রতিভাত হয়-_ 

তবে তাদৃশ বর্ণ তাহার ধুঅরূপ । 

নাগার্জন বলিয়াছেন যে, উল্লিখিত চারি 

প্রকার রূপ ভিন্ন মিশ্ররূপও হইয়। থাকে । 

জাতি । 

পূর্ব্বে যে অসির জাতি বিভাগের কথা! 

বল! হইয়াছে, সে সকল কথ! এন্বসণে 

সবিস্তারে বর্ণন কর যাউক । 
কিপ্রজা তি-_খগ্গতত্ববিৎ নাগাঙ্জুন বলি- 

য়াছেন যে, বিশুদ্ধ চিহ্যুক্ত, বিশুদ্ধ বর্ণযুক্ত, 

উত্তম নেত্রযুক্ত, উত্তম ধ্বনিধুক্ত,কো মলম্পর্শ, 
উত্তম গঠন, ও উত্তমধারযুক্ত খড়গ ব্রাহ্মণ 
জাতি বলিয়া! গণা। ইহার দ্বারা অতাল্প 

ক্ষত হইলেই সর্বাঙ্গে ঘোর যন্ত্রণা ও শোথ 

উপস্থিত হয়। মৃচ্ছ্ পিপাসা, দাহ ও 
জ্বরাভিভূত হইয়। শীদ্রই প্রাণ বিষুক্ত হয়। 
ইহার অন্য এক অদ্ভুত লক্ষণ এই যে, হুরি- 

তকি, আমলকী, ও বহেড়া, এই তিন দ্রব্য 

কুটিত করিয়া তাহা ধীরে ধীরে উল্লিখিত 

খড়েগর উপর এক দ্িবারাত্র রাখিয়া দিলে 

তাহার কবষায় রসে উহা মলিন হইবে ন? 

বরং অধিক পরিষ্কার হইবে। ইহার আরও 

এক পরীক্ষা আছে। যথা-_নবোদিত স্ৃর্যা 

কিরণে শুষ্ক তৃণপুঞ্জের উপর এই ব্রান্ষণ- 

জাতীয় অসিকে যদি কিয়ৎক্ষণ স্থাপন কর! 

যাঁয়__তাহ। হইলে তৃণগুলি দগ্ধ হইয় যা্টবে। 

এই খড়া সুলভ নহে। ইহা ন্বাঁয় | -পৃথি- 
বীর মধ্যে ন্বর্গতুল্য কুশঘীপ ও হিমালয় 
প্রদেশে ইহ কখন কখন পাওয়। ধায় । 

ক্ষত্রজাতি--ধৃঅবর্ণ, সারযুক্ত তীক্ষুধার, 
কর্কশধ্বনিধুক্ত, জাধাত সহাকারী,--এরূপ, 
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খড়গ ক্ষত্রজাতি বলিয়া গণ্য । ইহার দ্বারা 

ক্ষত হইলে দাহ, তৃষ্ণ), মলমুত্র, বিষটস্ত, জরূ, 

ুচ্, ও মৃত্যুও হইয়া থাকে । ইহা 

শাণ যন্ত্রে ধরিলে বনু বহ্ছিকণা নিঃল্ত 

হয়, এবং বিনা সংস্কারে দীর্ঘকাল নিশ্মল 

থাকে । 

বৈশ্তজাতি-_যাহ! নীল ও কৃষ্ণবর্ণ যুক্ত, 

সংক্কার করিলে অতান্ত নিশ্মল হয়ঃ এবং শাণ 

না দিলে খরতা জন্মে না, এরূপ খড়গ 

বৈশ্তজাতি বলিয়। গণ্য । 

শূদ্রজাতি__ মেঘের ন্ায় বর্ণ, ধার মোটা, 

ধ্বনি মুছু, সংঙ্ষঃর করিলেও মালিন্য যার 

না, শাঁণ দিলেও খরতা। জন্মে না, ক্ষত হইলে 

অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয় না,_-এতন্রপ অসি 

শূর্দজাতীয় এবং ইহা! দুরে পরিত্যজ্য। 

খডেগে যদি জাতিঘয়ের লক্ষণ দৃষ্ হয়, 

তবে তাহাকে জারজ ব! দ্বিজাতি খডুগ বলিয়। 

জানিবে। তিন জাতির লক্ষণ থাকিলে 

তিক্ষাতি এবং উল্লিখিত চ'রি জাতির লক্ষণ 

দৃষ্ট হইলে, তাহা জাতি-সঙ্কর বলিয়া! গণ্য 

করিবে । 

নেত্র ॥ 

উতিপূর্ব্বে আমরা অসির নেত্র আছে 

এবং তাহী ভ্রিংশৎ প্রকার বলিয়! উল্লেখ 

করিয়াছি। এক্ষণে সেই ত্রিংশৎ নেত্র কি? 

তাহ। পরিষ্কার করিয়। বলিব । 

নেত্র শব্দের অর্থ অন্ত কিছু নহে, ভিন্ন 

তিন্ন প্রকারের চিহ্ন । ভিন্ন ভিন্ন, প্রকারের 

লৌহ একত্রিত করিয়। অপির গঠন নিষ্পন্ন 

হয়। াহাতে অসির কায়ার ভিন্ন ভিন্ন চিহু 

ব!দাগ জন্মে। সেই সকল চিহ্ন বিশেষের 

নব্যভারত । 
গু 

২১১ 

নাম নেত্র। খড্জাতত্ব বিশারদ পণ্ডিতের 

বলিয়াছেন ষে, নেত্রচিস্থ ত্রিশ প্রকারের 

অধিক হয় না। কিরূপ চিহ্ন হইলে তাহ! 

নেত্র বলিয়া গণ্য, তাহা ক্রমশঃ উদাহ্ৃত 

হইতেছে। 

চক্র-_-অসি সঙ্গে চক্রাকার চিহ্ন 
থাকিলে তাহা চক্রনেত্র। ইহা শুভ। 

পদ্ম---_পল্পকার কিনা পল্সদলাকার 

চিহ্লের নাম পক্স-নেত্র । ইহাও ভাল । 

গদ-_উর্ধগামী স্থল গদাকার রেখার 

নম গদা-নেত্র । 

শঙ্ঘখ-__খডা মধ্যে শঙ্খ/কার চিহ্ন থাকিলে 

তাহ! শঙ্খ নেত্র | রং 

ডমরু--ডমরু-তুল্য চিহ্ুও তন্নামক নেত্র । 

ধন্ঃ--ধনুরাকার চিন ধন্ধর্নেত্র | 

 অঙ্কুশ- অঙ্কুশ (ডাঙ্গশ) সদৃশ চিহ্ন 

অস্কুশ-নেত্র। 

ছত্র--ছত্রাকার চিহ্ন ছত্র-নেত্র । 

পতাকা-_-পতাকাকার চিন্তু পতাকা-নেজ্র। 

বীণা _বীণাকৃতি চিহ্ন বীণা-নেত্র। 

মত্ম্য-_মহ্ম্য. কিন্বা মৎস্যপুচ্ছ চিহ্ন 

মৎস্য -নেত্র ৷ 

শিব--শিবলিঙ্গাকার চিহ্ব শিব-নেন্ 

ধ্বজ--ধ্বজাঁকার চিহ্ন ধ্বজ-নেত্র। 

এই রূপ অর্চন্দ্র, কলস, শৃল, ব্যান 

নেত্র, সিংহ, সিংহাসন, গজ, হংস, ময়ূর, 

জিহ্বা, দণ্ড, খঙ্গা, মনুষ্য পুত্রিকা, চামর, 

শিখা, পুষ্পমালা, ও সর্প নামক নেত্রের লক্ষণ 

ভুভাত হইবে। কোন খঙ্জো এক নেত্র, কোন 

খড়ো দ্বিনেত্র ও কোন খঙ্গা বছুনেত্রও হইতে 

পারে, ইহাও জানিবে। ক্রমশঃ 1... 



নরবলি 

ষে মেথের বৃষ্টিতে তৃষ্ণার্ত ধরা শীতল 

হয়, সেই মেঘের বজাঘাতৈ বিদ্ধ্যাটলের 

শৈল শিখর চূর্ণ বিচৃণিত হইয়। যায়। পতি- 

পরায়ণ। সতী পতিপ্রেমে প্রাণ উৎসর্গ করে, 

প্রেমান্রাগী যুবক প্রিয়তমার বিরহে সন্ন্যাসী 

হয়; সম্ভানবৎসল! জননী সম্ভানকে রক্ষা 

করিতে বিষধরের বিষাক্ত দংশন আঁপন 

বঙ্গে পাতিয়া লয়। আবার পরের মঙ্গল 

করিতে শাক্যসিংহ রাজবৈভব তুচ্ছ করিয়া 

বৈশালীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিলেন নৈর- 

নার সৈকত পুলিনে শত্গ্রস্থি চীর পরি: 

ধান করিয়। উপবাসে দিনপাত করিলেন, 

চৈতন্য ও শঙ্কর গৃহত্যাগী হইয়া! পথে পথে 

জীবন পাত করিলেন । অন্যের মাহাম্ময 

একদিকে কত উচ্চ, অপরদিকে মন্ুয্যের 

হীনতা 'আলোচন! করিলে গাঁছের বানরও 

মাঠের পশুকে তাহ। অপেক্ষা উচ্চ জীব বলিয়া 

'অনুমিত হয় । 

নরহুত্যার স্তায় বীভৎ্ন কার্য আর 

হইতে পারেনা । অথচ নরহত্যা, সামাজিক 

কর্তব্য কার্ষ্যের মত, বোধ হয় পৃথিবীর সকল 

দেশে ভিন ভিন্ন সময়ে প্রচলিত ছিল। পিতা! 

শ্গাতা, সম্ভান মস্ততি, আম্মীয় শত্রু, দেবতার 

মনরঞ্জনার্থ বা বর্গবাসের অধিকারী হইবার 

অস্ত কৌথায়ও সমুদ্র জলে নিক্ষিগু, পর্বত 

শিখরে গিওীকৃত, ভূগর্ভে জীবন্ত-প্রোথিত 

বা অলম্ত অললে দন্ধীকৃত হয়। প্রেম ব1 
'ভক্তিজনিত্ত ধর্মের প্রাহুর্ভাব সভ্যসমাজে 

. 'সভব। অসভ্যের ফুতজত| প্রখর নহে। 

 হিশেষভঃ জদৃই দেবঙাবিশেষ বিনা লাভে 

তাহাদের উপকার করিয়। থাকে, একথা অস্- 

ভোর! ধুঝে না। অসভাধশ্মের নিমিত্ব-কা- 

রণ বিপদ ভয়। চুর্দিকে শক্র পীড়িত হইয়া 

অত্যাচার সহ্য করিয়! বিপদভয়, কাপুরুষতা, 

বা হৃদয়ের দৌর্বল্য অসভ্য চরিঘে বিশেষ 
রূপে ধিকশিত হুয়। জিঘাংন! প্রবৃত্তি অনভ্য- 

দিগের বড় তীক্ষু, সে গ্সিঘাংসা! প্রবৃত্তি এই 
ম/নসিক দৌর্বধলোর অবশ্ঠন্তাবী ফল । আ- 

বার মে প্রবৃত্তিতে আমর। নিজে চালিত 

হই, সে প্রবৃত্তি অন্ঠের প্রতি আরোপ করা 

স্বাভাবিক । এই জন্ অসভ্যধর্শে দেব 
চরিত্র এত জিঘাংসা কলুফিত। অসভ্যের 

অধিকাংশ ধর্মকাধ্য নিষ্ঠর জিঘ|ংসা পরা" 
য়ণ অন্গুরের কোপনতার শ্িবৃতি 'হেতু, 

কৃতজ্ঞতা মূলক ক্ধচিৎ দেখিতে পাওয়! 

যায়। ক্রম-বিকাশে, সভ্যসমাজ অনুমোদিত 

ধর্ম মকলে, দেবচরিত্রের রাক্ষপীভাব অনেক 

নুন হইয়াছে সত্য বটে? কিন্তু এখনও 

একেবারে নিরাকুত হয় নাই। এক দিন 

হইবে) কিন্ত সে কত দিন পরে, সমাজ- 

তত্বের সাঁধ্য নাই সাহস করিয়া নিরুপধ 

করে । 

ভারতবর্ষে নরবলি নানা অসভ্যজাতির 

মধ্যে প্রচলিত আঁছে। আর্যয-সম্তানেরাও 

এ অপকর্মে কলক্কিত। খখেদে শৃনঃশেপ 

প্রোক্ত সাতটা হুক্ত দেখিতে পাওয়৷ 'যায়। 
বলিদা নার্থ যুপকাষ্ঠে আবদ্ধ হইয়! শুনঃশেপ 
দেরগণ্ণের নিকট কাতরভাবে যে প্রার্থন। 
করিয়াছেন, এই হ্থক্তচয়ে তাহাই পিপিবন্ধ 
হইয়াছে। কীতরেয় আন্মণে শৃন্ঃশেপের জাখ] 
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য়িকা দেখিতে পাশুয়া যায়, এবং কথঞ্চিত 

পরিবন্তিত আকারে সাঙ্খায়ন স্থাত্রেও  উল্লি- 

থিত হইয়াছে । হরিশ্চন্দ্র বরুণের নিকা 

আপন জেট পুত্র বলিদ্ান করিবার প্রতিজ্ঞা 

করিয়'ছিলেন। রোহিত তাহার সম্ত'ন। 

মায়া মোহে বহুদিন পর্ষাস্ত হরিশ্চন্র আপন 

প্রতিজ্ঞ পালন করিতে পারেন নাই । অব- 

শেষে রোহিত বয়স্ক হইয়া! গৃহ হইভে প্রস্থান 

করেন। এদিকে প্রতিজ্ঞা অপালন হেতু 

বরুণের কোপে হরিশ্ন্দ্রেরে ব্যাধি জন্মে, 

তখন অজিগর্তকে একশত গাভী মূল্য দিয়। 

হরিশ্চন্র অজিগর্তভের পুত্র শৃনঃশেপকে 

ক্রয় করেন, এবং অক্জিগর্ভ ছয়ং ছুরিক! 

হস্তে পুত্রকে বলিদান দ্দিবার জন্য যুপপার্থে 

উপস্থিতহন । এই হুরিশ্চন্্র ও রোহিতের 

আখ্যারিক! কালক্রমে পরিবর্তিত হইয়। রামা- 

রণ, মহাভারত, ও ভাগবতাদি পুরাণ মধ্ো 

কি মনোহর মৃষ্তিধারণ করিয়াছে । বেদের 

নান স্থানে পুকুষমেধ যজ্কের উল্লেখ পাওয়া 

যার়। কালক্রমে এই নরবলির পরিবর্তে 

পশুবলি উদ্ভাবিত হইয়াছিল। এখন 

আবার পশুবলির পরিবর্তে কোথায় কোথায় 

ইক্ষু কুম্মাগড গ্রভৃতি উদ্ভিজ্জ বলির দৃষ্টান্ত 

পাওয়] যায় * | বাজসেনেয় এবং তৈত্তি- 

রিয় সংহিতায় ব্রাহ্মণের! ব্রাহ্মণ বলিদান 

করিবে, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয় বলিদান করিবে, 

“ব্রন্ষণে ব্রাহ্মণমালভভেঃক্ষত্রায় রাজন্যং। মক- 

সো বৈশ্তং। তপসে শুদ্রং। তমসেতম্করং” 

ইত্যাদি পদ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদ 

মধ্যে মন্থাপ্রস্থান ও তুষানল ত্রতের উল্লেখ 
পাওয়া যায় । মহাপ্রস্থান ব্রতাবলম্বীরা সমুদ্র 
গর্ডে প্রবেশ করিয়। প্রাপত্যণগ করিত এবং 

ক কিরপে ধর্াচারণে প্বরিবর্তন প্রণালী প্রচা- 

রিত হব “মানব প্রকৃতি” নামক গ্রন্থে দেখ। 

নবাভারত 
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তুষানল ব্রতে জ্ুলস্ত অনল মধ্যে প্রবেশ 

করিয়া! দেহ ত্যাগ করিলে সকল পাপের 

প্রায়শ্চিভ্ত হইত । আপস্তশ্ব ও শায়নাচার্যা 

নরবলির যথাবথ অর্থ করিরাছেন। শখপথ 
 ব্রক্ষণে পুরুষমেধ যজ্জের উল্লেখ আছে। 

০ শাশ্পাশীশাট শী 
কিন্ক এ সময়ে প্রকৃত মনুষ্যবলি ন। করিয়া, 
তৎপরিবর্তে পশু বিশেষের বলিদান করি- 
লেই যথেঞ্ হইত। সুতরাং শখপথ ব্রাহ্মণ 

রহিত হইবার সময়ে নরবলির ভাস হইয়া- 

ছিল বলা যাইতে পারে। মোক্ষমূলরের 
মতে খরষ্ট ক্গম্মের প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে 
শথপথব্রাক্দণ রচিভ হইয়াছিল। কেবল 

পুরুষমেধ বলিয়া নহে, অশ্বমেধ যজ্ঞ কালেও 

নরবলির আবশ্যক হইত । যখন মন্থযোর। নর- 

বলির প্রতি নিপ্রবুত্তি হইয়! উঠে, তখনই 

কলিষুগে অশ্বমেধ যজ্ঞ নিবারিত হয়। মাঝে 

বৌন্ধবন্মের প্রতাপে দকল প্রকার বলিদান 
প্রথার ভাস হয় । অহিংস পরম ধন্ম বলিয়। 

সকলে বিশ্বান করিছেন। আবার বৌদ্ধ- 
ধন্মের প্রতাপ যখন হাস হুইয়। পড়িয়াছিল, 

বৌদ্ধধর্ম যখন কালক্রমে তন্ত্রধর্মে পরিণত 

হইয়! পড়ে, তখন পুমরায় নানা প্রকার বঙ্গি- 

দান রীতির পুনরভাদয় হয়। কাপালিক 

প্রভৃতি কয়েক প্রকার তন্ত্রের! ছাগ 

মহিষ বলিদানে সন্ত না হইয়। নরবলিরও 

আরম্ভ করে। “কালীকরা'ল বদনার” রাক্ষসী 

মুর্তভী এই সময়ে স্যই হয়। হিমালয়ের 
অপর পাশ্ববর্তী তিব্বত দেশীয়ের! চামুণ্ডার 
পুজা করে এবং তত্ত্রমতে তাহার নিকট 
নরবলি প্রদান করিয়া থাকে । কালিকা- 

পুরাণ 'সপ্তম্বরে নরবলির মাহাত্ম্য কীর্তন 

করিয়াছে, বোধ হয় এই নরবলির রূপা- 
স্তরে,অদ্যাপি আত্মীয় জনের আরোগ্য লাভ 

হইলে, হিন্দু ললনা' আপন. বক্ষ চিরিয়! 
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শোণিতস্মুধা কাগন পাত্রে স্বলাল-রসনা মহা- 

দেবীকে উপহার দিয়! থাকে । 

. ভারতবর্ষীয় অনার্ধাজাতি সকলের মধ্যেও 

নরবলির প্রবল প্রভাব। কেহ কেহ 
অনুমান করিয়। থাকেন, অনার্ধ্য বর্ধর দগের 

নিকট সভ্য আর্ধাগণ এই কলুধিত রীতি 
শিক্ষা করিয়াছিলেন । কোন কোন এ্ুঁতি- 

হাসিক: বলিয়া থাকেন, কালী অসভ্য- 
দিগের দেবতা, সহবাস ন্মুযোগে আধ্য দেবা- 

লয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে । বন্ততঃ 

অসভ্যদিগের রক্ত পিপান্থৃতী, কালীর ভয়- 

ক্করী কুষ্মমূর্তি ইতাদির প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলে, এ অনুমান আপাততঃ সঙ্গত বোধ 

হয়, এবং অনার্যদিগের প্রতি এই কলুষা- 

চারের উদ্ভাবকতা আরোপ করিতে পারিলে 

হয় কথঞ্িৎ আনন্দ অনুভব করে। 

ভুর্ভাগাক্রমে আমরা এ অনুমান স্বীকার 

করি না, (১) ভারতবর্ীর আর্ধ্য জাতির 
অতি প্রাচীনতম অংশে নরবলির উল্লেখ 

পাওয়া ষায়। সে সময়ে আধ্যগণ অনার্ধ্য- 

দিগের সংশ্রবে আনিয়া থাকিলেও তখনও 

বিদ্দয়ী ও পরাজিত প্রভু ও দাসের ভাব 

বড় প্রথর ছিল। বেদ রচনা কালে দৃপ্ত 

আর্ধ্গণ পরাস্ত দস্ছ্য রাক্ষদদিগের সামাজিক 

বা ধশ্মনৈতিক রীতি গ্রহণ করিবে বিশ্বাস 

হয় না। (২) প্রাচীন পাশাঁগণ ভিন্ন পৃথিবীর 

আর সকল আর্ধ্যসন্কানদিগের মধ্যে নর- 

বলির প্রথ। প্রাচীন কালে সকল স্থানে প্রচ- 

লিত ছিল। পারন্ক-আর্ধ্যগণ অতি নিরীহ 

কবি-জীবী-জাতি, তাহাদের মধ্যে নরবলি- 

রূপ বীভৎস প্রথা প্রচলিত না হইবারই 
সস্ভাবন)। কিন্ত এই একটী জাতি ভিন্র 
বখন আর সমস্ত আর্ধ্য জাতির মধ্যে নররলি 
প্রথা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, এবং 

নধাভারত। (১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা । 

যখন তাহার! কেহ অনার্ধ্য সহবাসে এই রীতি 

শিক্ষ। করিয়াছে বলিয়! প্রমাণ পাওয়া যায় 
না1১তখন কেবল ভারতবধাঁয় আর্ধ্যগণ অনার্ধ্য 

দিগের নিকট এই' কুশিক্ষা লাভ করিয়াছিল, 
সস বিশ্বাস হয় না। বিশেষতঃ আর্ধয- 

জাতি চিরদিন দেব-ভক্তির জন্য বিখাত । 

যাহাকে ভক্তি করি, তাহাকে জগতের উৎ- 

কুষ্ঠ দ্রব্য উপহার দিয় সন্তষ্ট করিতে হয়। 

মনুষা স্যত্টির সর্ব্বোৎরুই পদার্থ। স্মৃতরাং 

মন্থুষা প্রাণের মত উৎকৃষ্ট উপহার ভ্ব্য আর 

কোথায় পাওয়। যাইবে ? এই সকল বিবে- 

চনা করিয়া! বোঁধ হয়, যে কারণে অন্যান্য 

সমাঙ্জে নরবলি প্রথার উপায় হইয়াছিল, 

সেই সেই কারণে ভারতীয় আর্ধ্যসমাজেও 
এই র্বীতির প্রচার হয়। 

আরও একটী বিবেচ্য বিষয় আছে। 

মানুষের দেবতা মানুষের মত, মনুষ্য যতই 
কেন শিক্ষিত বা সভ্য হউক না, কোথাও 

মনুষ্যের দেব প্রকৃতি মানব-প্রকৃতির সীমার 

বহির্ভাগে দেখ! যাঁয় না। কেহ বা কয়েকটা 
গুণের পরিমাণ অল্প করিয়। অন্য গুণের পরি- 

মাণ বুদ্ধি করিয়া দেবতায় আরোপ করে! 

মন্্রষাও দেবপ্রকুতির গুণ দোষে পরিমাণের 

নানাতিরেক আছে মান, তাহাদের প্রকার- 

ভিন্নতা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বস্ততঃ কল্পনার 
মূলে স্থতি, স্থ্তির মূলে অনুভূতি । যাহ 
কখন প্রতাক্ষ অনুভব 'করি নাই, তাহ! 

কথন কল্পনা করিতে পারি না। মনুষ্য 

দেখিয়াছি, সুতরাং মনুষ্যের আকৃতি, প্রকৃতি 

কল্পনা করিতে পারি; দিংহ দেবিয়াছি, 
স্থভরাং সিংহের আকৃতি কল্পনা করিতে 

পারি। আবার সেই জন্ঠ নরসিংহ সুর্ঠিও 

কঙ্সনায় আন! যায়। কিন্তু “আহালাহালু'” 
কি, কখন দেখি নাই শুনি নাই, স্ৃতরা কখ- 
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নই আহালাহালুর কল্পনা আমার সাধ্যা়স্ত 
নহে। মন্থষ্য দেবতা দেখে নাই। স্যর সহশ্র 

প্রকার জড়পদার্থ দেধিয়াছে। সেই সহত্্র জড়- 

পদার্থের মধ্যে মনুষ্য যাহাকেই শ্রেষ্ঠ পদার্থ 
বলিয়া বিবেচন! করিয়াছে, তাহারই অন্থু- 

রূপে দেবত। কল্পন! করিয়াছে । মন্থযোর 

নিকট মনুষ্য স্থির সর্বগ্রধান পদার্থ বলিয়। 
অনুমিত হয়; স্ুতরাং মন্থুয্যের দেবতার 

আকার মন্ুষ্যের মত । আমাদের দেহ মনে 

দয়। দাক্ষিণা, ক্ষুধা তৃষ্ণা, কাম ক্রোধ যাহা 

কিছু আছেঃ আমাদের দেবতায় আমরা 

তাহাই আরোপ করিয়াছি; মাত্রার কিছু 

ইতর বিশেষ আছে মাত্র । যদ্দি বানরগণের 

দেবতা] থাকিত, তবে নিশ্চয়ই তাহার! তাহা- 

দিগকে দীর্ঘ লা্ুল-বিশিষ্ট,_-তাহাদের বান- 
স্থান তরু শাখায়, তাহাদের প্রমোদ বনে 

আম্্ ও কদলী-ক্ষেত্র আরোপ করিত, তবে 

সে আত্ম আকারে বড়, মিষ্টতায় অধিক, 
আর বারমাঁস ফলে, এই মাত্র প্রভেদ থাকিত। 

স্নাসীর মহাদেব জটাধারী, গাজাখোর, 

ধরষির দেবতার দীর্ঘশ্বশ্র, বাঙ্গালীর কার্তিক 

শাত্তিপুরে কালাপেড়ে ধুতি পরিয়া,_-ঢাকাই 

ক্রোড় পত্র। 
& 
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চাদর গায়ে, চুল ফিরাণ, ছড়ি হাতে, চীনা- 
বাড়ীর ভুত! পায়, অপরূপ বাঙ্গালী বাবু। 
রাজস্থয় দরবারে যৃধিষ্টিরকে পাণ্টালুন ও চাপ 
কান পরিতে দেখিয়াছি । মুসলমান আখুঙ্জি 
ও মোক্তাবের আমলে যুধিষির চাঁপকানের 
বোতাম সশ্বন্ধে বামাচারী কি দক্ষিণাচারী 

ছিলেন ঠিক জানি না। আর কয়েক বৎ- 
সর পরে নারায্নণের ভোগে মদ দিতে হইবে 

কি না, কে বলিতে পারে? যদি এখন 

বাঙ্গালী সমাজে নুতন দেবতার কল্পনা! আব. 
শুক হয়, তবে নিশ্চয়ই তাহাতে পান্টালুন, 
চাপকান চেোঁগা সামলা ও স্থরা আরোপ 

করিতে হইবে । কয়েক বৎসর পূর্বে ভাবি- 

তাম, শ্ামামূর্তি সাবান মাথিয়। সাদ। 
হইবেন ও গাউন পরিবেন'; কিন্ত 

ইলবার্ট বিলের ককুণাঁয় সে ডআশঙ্ক। দূর 

হইয়াছে । 

এখন কথা হইতেছে, দেবতাকে নরমাংস 

উৎসর্গ করিতে হইত বলিয়া ভক্তের! তাহার 

প্রসাদ পাইছেন, অথব1 যাহার! নরমাংস 

পর্বে: ৎকৃষ্ট খাদা বলিয়া গ্রহণ করিত, তাহারণ' 

নরমাংস উৎসর্গ করিত ? 

আমোদ প্রমোদ । 

আমোদ প্রমোদ চাই। চারিদিকে 

এত শুদ্ষতা, এত কঠোরতা ; রোজ রোজ 

এত পরিশ্রম, সংসারের সেবার জন্তে এত 

বাধ! নিয়মে চল) ফেরা, ইহাতে কি একটুকু 

আমোদ প্রমোদ ন! হইলে প্রাণ বাঁচে? 
দেখঃ প্রকৃতির বিশ্বব্যাপী গ্রন্থে এ শিক্ষা 

কত দিতেছে । তোমার আমার জীবন 

ধারণের জন্ে কি কি চাই? বাম চাই, 
জল চাই, খাদ্য চাই, বন্্ চাই, যানাদি চাই, 
ইতাদি ইত্যাদি । এই সকল হইলেই ত 

মাস্ষের প্রাণ ঝচে ? পশুপক্ষীর প্রা বাঁচে, 

আর মাঙ্ষ কি কেবল ইহাই লইয়। প্রাণ 

ধারণ করিতে পারিত না? পারিত, কিন্ত 

জড়ম্বভাব পশ্ড হইয়া পারিত, এমন মান্য 
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হুইয়। পারিত ন1। শুদ্ধ পানভোজন ও পরি | খেলাকরে, তখন কত ভিন্ন ভিপ্ন রকমের 

শ্রম, এ কি কঠোর, কি নীরস ভাব। তাই 

দেখ, , শ্তামলকান্তি প্রকৃতি সুনীল অনস্ত- 

বিস্তান্ত গগণ, সুনীল অকুল প্রসারিত সাগর 
তোমাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে! এমন শ্তামল 

ছনি যদি দিকৃপ্রসারিত না হইত, তবে কি 

আমর! মরিয়ায়াইতাম ? আবার দেখ বাগানে 

স্ন্গন্ধি ফুল ফোটে ! ফুল মানুষে খায় না, 

স্থগন্ধি সকল ফুলই তিক্ত, দকল ফুল 

উঁষধে লাগে না; তবু বাগান ভরা বন তরা 

এত ফুল! তবু যে অযত্বে এত ফুল. ফে'টে। 

ফুলের সঙ্গে দেখ। সাক্ষাৎ করে না এমন 

লোক ত ঢের দেখিতে পাই! তবে ত দেখি- 

লাম, ফুল ন। হইলেও লোকে বাঁচে; তবে এ 

সংসারে এত ফুলের বন্দোবস্ত কেন? তাই ত 

বলিতেছিলাম, কেবলই দরকার, কেবলই 

নিয়ম, এ বড় কঠোর কথা । ভোঙ্গন বড় 

আরামের কথা,__সদ্য গাওয়। ঘিতে ভাজা 

তগ্ত তপ্ত লুচি, দেশী বিদেশী নান! প্রকার 

মিষ্টাক্ল, তারকেশ্বরের অনুগ্রহ-পচিত পোলোয়। 

কালিয়৷ কোম্না; জাতিভর পরিত্যাগ করিয়। 

বলিভে গেলে, কোর কাটলেট পুডিন্ঃ 
প্রভৃতি নাযোচ্চারণ মাত্রেই রসন। হইতে 

জলবিন্দু নির্গতকারী আরও অন্যান্য চর্বয, 

চোষ্য, লেহ্য পেয়াদি বড়ই তৃপ্ডিদায়ক, 

একথ। খুব মানি । কিন্তু রোজ রোঙ্জ কি 

কেবল খাইয়া! খাইরাই বাঁচ। যায়? নিয়ম 

করিয়াছ, আর অমন জিনিনের সুখ ন্ট 

'হুইয়। গেল ! যে কুস্থুমের গন্ধ, প্রকৃতির 

, শোভার কথা পাড়িয়াছিলাম, নিয়ম হইলে 

তাহাও কঠোর, তাহাও কর্কশ। রোজ রোজ 
দেখি, সেই একই ফুল, এবং সেই ফুলে সেই 

একই গন্ধ, কতক্ষণ বল তবে আর সে গঞ্জে 

চিন্ত উৎফুন্ন থাকিবে? দেখ শিশু যখন 

পদার্থ সে চাহিয়। থাকে । সকাল বেলার, 

লাল পুতুলটা আর তাহার চক্ষে তেমন 

সুন্দর বোধ হইতেছে ন; সে এখন আর 

কিছু চায়। আজি তু'ম পর্বতের গভীর 

শোভ'য় আকৃ্ হইয়াছ, ছ দিন থাক, ও 

পর্বত তোমার চোখে ভেমন শোভাময় বোধ 

হইবে না । আবার নুতন চাহিবে; সে 

নূতন আবার পুরাতন হইবে । নিয়ম করিয়] 

যদি স্ুখভোগের বন্দোবস্ত করিযা.রাখ, তবে. 
এ অনস্ত বিশ্বরাজোর সমুদায় পদার্থ ই 

তোমার চোখে বিষময় হইয়া! যাইবে। নিয়ম 

করিও না; দে।খবে যাহাকে লোকে কারা- 

গার ভাবে, ভুমি সেই কারাগারেও কত ন্ুখ 

[ইতেছ. সাধ করির। ক্ষুদ্র স্থথে আপনাকে 

পোর, সাধ করিয়। কারায় বন্দী হও, দেখিবে 

কত ন্বুখ ! ভ্রমর, যুক্ত বাদুতে, শূন্ত আকাশে 

উড়ির1 বেড়ায়, কিন্ত দেখ মে. যখন ক্ষুদ্র 

কুন্থমের মধ্যে ডুবি মধু পান করে, তখন 

সেকত আননা পার! সাধের কারা সখের 

খনি; আর নিম্বমে বাধ! স্বাধীনতা বড় 

বালই। নিয়মে কেবল শুফতা, কেবল 

কঠোরতা, কেবল নীরনতা। । তাই বলি এই 

নিরমময় জীবনে, এই বাধা বাধির সংসার- 

ক্ষেত্রে, কিছু পরিবর্তন চাই, কিছু নুতন 

চাই, কিছু শ্লথ ভাব চাই, কিছু আমোদ 

প্রমোদ চাই। কিন্ত ভয় হইন্ডেছে, আমার 

'এ কথায় কেহ কোন খারাপ ভাব না! লইঁয়। 

থাকেন। কোন একটা কথ। লিখিতে অশ্র- 

সর হইতে গেলেই দুই দিকের মুখ চাহিতে 

হয়। ইন্ত্রিয়বিলামী না! ভাবে, আমি তাহা- 
রই পক্ষ সমর্থনের জন্য আসরে নামিয়াছি। 

আবার আর একদিকে, পিউরিটানদিগের 
কুদ্রমুখ মনে হইলে ছদকম্প উপস্থিত হয় । 
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দোহাই পিউরিটান সম্প্রদায় ! দোহাই বিশুদ্ধ- 

রুচি শুষ্কবদন মহাম্মাগণ ! ' আমি আমোদ 

প্রমোদের কথ] পাড়িয়াছি বলিয়া আমাকে 

তম্ম করিবেন না! 

কিন্ত একটী কথা, আমোদ প্রমোদ ঢাই 
বটে, কিন্ত কি প্রকার আমোদ প্রমোদ প্রার্থ- 

নীয়? এটা বড় শক্ত কথা । বাঙ্গালীর কাছে 

আমোদ প্রমোদের কথা পাড়; পে হয় 

তবলায় চাটি বপাইবে, আর নাহয় কুৎসিৎ, 
হাম্যরসের অনতারণ। করিবে । বাঙ্গালীর 

হাতে পাখে'য়াজ বাজে না; খোল বাজে 

না; বাঙ্গালী স্ুগম্ভীর অথচ সরস গল্প জানে 

না। বহুদিনের পরাধীনতা, বহুদিনের 

কুশিক্ষা এবং অশিক্ষা! আর কি এজাতির 

হাড়ে মনুষ্যত্ব আছে? পাতলাম আর ইন্দ্রিয় 

সেবা বাঙ্গালী সার আমোদ বলিয় ভাবে । 

ফুরফুরে কাপড়, নধর কচি বণুঃ, চাঞ্চল্য 

ভীরুতাময় হৃদয়, বাঙ্গান্টীর ভিন্ন 

এ জগতে আ'র কাহার আছে? টপপার স্মুর 

বাঙ্গালীর কর্ণে স্তুধা বর্ষণ করে। বাঙ্গালী 

ভাবে,-রাগিনী, আগ! গোড়া কোমল 

গদ্ধারে কেন গীত হয় না? এ বাঙ্গাল! 

ভূমে, শুধু তাই কেন, এই বিস্তীর্ণ 
ভারতবর্ষে, বসস্ত ধুতুরাজ । বসস্তের নাতি- 

শীতোষ সমীরণ আর কোকিলের পঞ্চমে 

গীত কুছধ্বনি; উপ্ত্ত বাঙ্গালীর চক্ষে 
কাঁজেউ বসম্ত ধতুরাজ। জার এ গরিৰ 
বেচরা শরৎ! শরৎকাল বাঙ্গালীর দৃষ্টিতে 
বসস্ত অপেক্ষা হীন। জলাশয় সচ্ছজলে পূর্ণ, 
সে সচ্ছ জল কুমুদ্ধ কহলারে পূর্ণ ; মাঠ হরিৎ- 
বর্ণ শস্যে পূর্ণ, দিকৃ-বেড়া আকাশ পরিষ্কার 
নীলিমায় র্জিত। আর শরতের জ্যোৎল্সা- 

যন্রী রজনী? অহো কি মধুময় সৌন্দর্য্য !! 
নিশ্বল আকাশে প্রস্ফুটিত চন্থের নির্দল 

| | ২৮" 

এবং 

মব্যভারত । 
ষ 

এ 

শ্নিগ্ধ আলোক! খ&ঁ আলোকে নীলাকাশ, 
শুত্র-শূন্য, সচ্ছনলিল বক্ষ এবং হরিত্বর্ণ শস্য- 
ক্ষেত্র প্রভাসিত এবং পরিস্কূট। দেশটা 

বড় শাজভক্ঞ ; বনস্ত যে খ্তুরাজ ইহাঁও 
শান্ের কথ । নহিলে আজি এই শোভাময়ী 

প্রকৃতির জীবনদায়িনী সুমধুর গম্ভীর হাসির 

অপমান করার অপরাধের শাস্তি বিধানের 

ব্যবস্থা করিতাম । এত ভাব প্রখরতা, এত 

নীরব অথচ পরিশ্ফ্ট কবিত্ব, এত জলঙ্ত 
অথচ ধীর প্রবাহিনী বত্তুত। বাঙ্গালীর সহ্য 
হয় না) তাই বসস্ত খতুরাজ !! ইহাই ষে 
জাতির হাড়ের পরিচয়, তাহাদের সমক্ষে 

আমোঁদ প্রমোদের কথা পাড়িতে প্রকৃত 

পক্ষেই একটু শঙ্কা হয়। 

চর্ষিশ ঘণ্ট1 ধরিয়! কি গণিত শান্্রপ্রকৃতি- 

বিজ্ঞ|ন বা দর্শন শান্তের আলোচন। সম্ভবপর 
ব্যাপার? এই জন্ঠেই সময়ে নময়ে কাব্য 
নাটক প্রভৃতির আলোচনা প্রয়োজনীয় ॥ 
প্রয়েজনীয় বলিয়া যাহা তাহ! পাঠ্য হইতে 

পারে না। বৈচিত্র্য চাই বলিয়া ক্বণিত 
পদার্থ উপাদেয় বলিয়া গ্রাহ্া হইতে পারে 

নাঁ। এই স্থানেই বাঙ্গালীর শিক্ষার স্থান । 

আমোদ করিতে বাধা, নাই বলিয়। জঘন্ততার 

অবতারণা অমার্জনীয় । রুচিটাকে খসিয়) 

মাজিয়] সাফ কর, একটু গম্ভীর হও, একটু 

ভিতরে ঢোকো। নহিলে তোমাকে আমোঁ- 

দের নামে ইন্দ্রিয়ের দানত্বে বন্ধ হইতে দেওয়া 

যাইবে না। গম্ভীর বিষয়ের মধ্য হইতে 
জামোদ লাভ করিতে শিক্ষা কর; আপাঁ- 
ততঃ একটুকু তিক্ত বোধ হইবে, কিন্তু পরে 

বড় মধুরম্বাদ পাইবে । নাটক পড়িবে বলিয়। 

রোমিও জুলিয়েট নয়, এন্টন ক্রিও-পেত্র।- 

নয়; গান গাইবে বলিয়া নিধুর টপ্পানয় ; 
হ্যামলেট পড়, ফণ্টান্ পড়, জাতীয় সঙ্গীত 



২১৮, 

গ!ও, ধেলীর প্রেমগীতি, গাও। কথাগুলি 

ইংরাজী হইল ?--আচ্ছা কমলাকাস্তের দগুর 

পড়, কৃষ্ক.স্তের উইল পড়, আনন্দ মঠ পড়, 

শকুস্তল-তত্ব পড় । কেবল মুণালিনী খুজিলে 
চলিবে কেন? শিক্ষিত বাঙ্গালী ব'লবেন, 

আমাদের কাছে কি হ্যামলেট, ফাউঠ্ নৃতন 

কথা? এ কথার উত্তরে একটু কিছু শক্ত 

কথ। বলিতে চাই । দেখ তোমর ছুই এক 

জন হ্যামলেট পড়িয়াছ,--আর এ পবিত্র 

শ্রস্থের অবমানন। করিয়াছ। তুমি ইন্দ্িয়াসক্ত 

বাঙ্গালী কবি, যে কবিতায় আপনার ইন্দ্রিয় 

চাঞ্চল্য দেখা ইয়াছ, সেই কবিতার “মৃত প্রেয়- 

সীর গায়” হাযামলেটের পুষ্পবৃষ্টির কথ উল্লেখ 
করিয়াছ । কুর্গন্ধময় নরকে স্বর্গের পারিজাত 

নিক্ষেপ! ইহা অপেক্ষা অধিক অবমাননার 

কার্য এ জগতে কি আছে? যাহারা চাঁঞচ- 

ল্যর চন্মা চোখে পরিয়াছে, ছাহাদের 

নিকট সকলি চঞ্চল, সকলি অস্থির 

অব্যভারত । 

স্পা পাটা 

7 শশী 

আমি অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, ্যাম- 

লেটে প্রণয়ের কথা তেমন নই । প্রণয়ের 

কথা নাই--কেনংন] নায়িক। বলেন নাই মে, 

“কেন না হইন্ু আমি যমুনার জল” আরঁধি 

নারক সেই শব্মচ্ছটাময় “সেই মুখখানির” 

কথা ভাবিয়া কাদেন নাই। আমি যদি 

এত্রীহস্তের দন্তানা হইতাম, তবে এ টুকৃ 

টুকে, কপোল দেশম্পর্শ করিতে পারিতাম" 

একি সাধারণ প্রণয়ের কথা! বংঙ্ষ'লীর 

গল] প্রাণে ঢলাভাব বড় যধুর!! কিন্ত 

বাঙ্গালী তোমার সেই চক্ষু কই, যদ্বারা 

নীরব প্রেমের গভীরতা এবং মাধূুর্ণা »্না- 

শ্ম করিবে? মাতার কুৎ্দিৎ আচরণে 

আজি হামলেট দুর্বলতার নাম ভ্ত্রীলোক 

রাখিয়াছেন, স্ীচরিত্রে হতশ্রদ্ধ হুইয়। পড়িয়া- 
ছেন, তবুও বিশ্বাসবতী প্রেমমুশীর হনয় 

সীট শসিপী পিসী পাশ - শা শিপ পি শশী শিস? নিন স্পা টি ৩৩ শা শি শিট ৮৮ শশী ০৮ 

(১ম খণ্ড, &ম. সংখ্যা । 

হইতে আপন আসন নড়ান নাই । আজিও 
বলিতেছেন, এ জগৎ মিথা। হইতে পারে, 

কিস্ত আমি যে তোমাকে ভালবালি এ নতের 

অপলাপ হইতে পারে না। কিন্তু হ্যাম- 
লেট নাকি যমী, বাহ্যাড়শম্বর বিরহিত, অফি- 

লিয়া নাকি কেবল ভালবাসে, কিন্তু কথা 

কয় না, সর্ববদ|ই ভালবাসায় আম্মুবিস্ৃত, সেই 
জন্তেই বাঙ্গালীর কাছে এ প্রণয়ে মাধুরী 
নাই। পিতৃ আজ্ঞ।, নকল কাজের উপর- 

কার কাজ প্রতিশোধ-গ্রহণ, কাজেই হ্যাম- 

লেটক্ষে বিবাহাদির ভাব দূর করার প্রয়ো- 

জন। কিন্ত ইহ! ক সম্ভব? হৃদপিণ্ড ছিন্ন 

করা যায়, কিন্ধ প্রণের প্রতিমাকে ত 

হৃদয় হইতে নির্বাসিত করা যায় না, 

অজ হ্যামলেট পাগল, আজি প্রিয়ত্রম- 
অফিলির়র নিকট হইতে জন্মশোধ বিদায় 

লইতে গিয়াছেন! সেই বিদায়ের' দিনের 

দুষ্ঠের কথ। অকিলিয়া আপন মুখে পিতাকে 

বলিকেছেন । একবার বর্ণনাটা পাঠ করিয়া 

দেখন, স্্রীত্যগের ভাবে হামলেটের অন্তরে 

কেমন তোলপাড় হইতেছিল । তবে বাহ দৃশ্ঠ 

দেখিয়া সে কথাটা বুঝিয়া লইতে হইবে 
হামলেটের (৫৮ [1, 3০৪1০ [.)পড়িবা 

দেখ ;_-একি দাধারণ কথা, এ কি সাধা?৭ 

তাব! কিন্তু বাঙ্গালীএভাবের তলায় ভুবিতে 
জানেন! । এণ্টনি বলিতেছেন -[586 1977৩ 

11) 1]11)16 10010” ঠাক টাইবরের জলে 

রোমনিমগ৭” আর বাক্ষালী পাঠক ভাবিতে- 

ছেন, কি প্রণয়ের গতীরক্ত। !! এমন ইন্জির- 

পরতন্ত্র জাতির কাছে আমোদ প্রমোদের 

কথ! পাড়! বিড়ম্বনা! ! বোধ করি এই সকল 

কারণেই আমদের আধুনিক সংস্কারকের! 

আমেদ প্রমোদের নামে এভ. চটা। 

কিন্ত একটী কথা, তরল জামোদে লিপ্ত 



আশ্বিন, ১২৯০ 1) মবাভাঁরত। 

হওয়। যেমন অন্যা়। একেবারে আমোদ ারাইলেন, জার অবশেষে প্রস্পেরোর কঠোর 

প্রমোদ পরিত্যাগ করাও তেমনি অল্ায় । 

তরল ভাবও নরকের দিকে টানে, আবার 

পিউরিটানন্বও তেমনি ঘাত গ্রতিঘাঁতের 

অলঙ্ঘা নিয়ম বলে সময়ে সেই ঘ্বণিত দেশে 

ফেলি! দেয়। পিউরিটানদিগের বড়া 

বাড়িতেই শেষে দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে এত 

উপদ্রব। এই সমস্ত কারণেই আমোদ 

গ্রমোদ চাই । যে আমোদে শিক্ষা পাই, 

যাহার গতি কুচি সংঙ্কারের দিকে, নিতান্ত না 

হইলেও অন্ততঃ কুচিদৃষিত করিয়া দিবার 

দিকে নয়, এমন আমোদ প্রবর্তিত হওয়! 

উচিত। ভাল ভাল কাবা নাটক স্ষষ্টি 

কর, অভিনয় ক্ষেত্রে জাতীয় ভাব গঠনের 

বীজ বপন কর. দেশের কচি শোধরাঁও ; 

আমোদ গ্রয়োদ করিতে দেও, কঠোর শুক্ষ 

জীবনে ফুল ফুটিবে, তরলতা খুচিয়া গাস্তীর্ধ্য 

আবিবে, রূপমোহ থুচিয় প্রণয় আসিবে, 

বৃথ! বর্িত অদ্ভুত পদার্গে ভালবাসা ঘুটিয়! 

সারের কোণের অন্তি প্রয়োজনীয় খুটী- 

নাটার প্রতি দুটি ও ভালবাসা জদ্মিবে, 

সংসারট! সুখময় হইয়া! উঠিবে। এজগ্ 

নিতান্তই উঠিয়! পড়িয়া! লাগ। উচিত। দেশের 

রুচি বড় তরল, বড় অগভীর, বড় কুঃ বড় 

জঘন্য ! যিনি এ দেশের লোকদ্িগকে সার 

আমোদ প্রমোদ মাতাইতে পারিবেন, তিনিই 

বাহাতুর লোক, তিনিই সমাজসংক্কারক। 

আর এক প্রকার আমোদের কথ! বলিতেছি। 

পারিবারিক শ্ত্রেহ মমতা এবং ভালবাসায় 

প্রাণ ভিজ্ান, সকল আমোদের মধ্ো শ্রেষ্ঠ 

আমোদ। দেখ--চারিদ্িকে নীলিম আট. 

লান্টিক সাগর মধ্যে একটী দ্বীপ । সেই 
দ্বীপে ফার্দিনান্দের বিশ্বাস, আদি তিনি 
পিতা হারাইলেন, হ্বদেশ প্রত্যাবর্তনের আশা! 

ৃ 
| 

| 

। 

ঘর 

| 

র 

কাষ্ঠ বহনাজ্ঞ! প্রতিপালন করিতে চলিলেন। 

রাজার ছেলে এত কষ্ট কি সহ্য করিছে 
পারে? শোকে বুক ফাটিতেছে নিরাশায় 

চারিদিকে অন্ধকার হইরা আসিয়াছে, তাহার 

পরে এই শারীরিক কষ্ট! এ কেও তিনি 
অবমন্ন নন। ছুঃখের অশ্রু, ঈষগ্হসিত 

কপোলে গড়াইতেছে, ইহার কারণ এই, 
পার্খেশাস্তিময়ী ন্ুুধাময়ী বনদেবী মিরান্দা 
বমিয়| আলাপ করিতেছেন। '৯টা হইন্ডে 

সন্ধয। পর্যযস্ত আফিসে কাজ করিয়া উর্রমুর্ঠি 
দাচেবের বাকা সুধা পান করিয়া বাঙ্গালী 
চাকুরে যখন ঘরে ফেরে, আর গৃহ লক, 

জপ 
রী 

০ 
ও ৩ 

[৪ 
তাহার মেদগিক্ত কপাল,কুম্থম-কোঁমল করে 

পুছাইয়া কাছে বসান. তখন সেই বুঝে, 

ফার্দিনন্দ কি আরাম লাঁভ করিয়াছিল । 

এই আরাম, এ কমর জীবনের প্রকৃত 

স্থখ রেখ । কিন্ত ছুঃঘ এই, অনেকেই এই 

আমে।দ-লাভ-স্গুখে, ইচ্ছাপুর্ধক বা বাধ্য 

হইয়া, বঞ্চিত হইয়া, উহ|র পরিবর্তে যাহ! 

অবলম্বন করেন, সেই জীবন্ত নরকের 

ফথ! মনে করিলেও পাপ আছে। কবে 

বাঙ্গালী গৃহ প্রকৃত গৃহ হইবে, কবে এজাতি 

মাতা ভগ্রী জায়। প্রভৃতির সঙ্গে একজে 

বপিয়। প্রকৃত আমোদ পাইবেন? 

এখন একটা কথা, আমরা যে বাঙ্গালীর 

চরিত্র এত হীন করিয়। দেখাইলাম, ইহাতে 
কি সত্যের অপলাপ কর] হইয়াছে? যাহারা 

মনে করিয়াছেন যে,আমর! বৃথায় গালাগালী 
দিবার জন্তেই এ প্রবন্ধের অকারণ অবতরণ 

করিয়াছি,তাহাদের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইবার 
পূর্বে একটা কথা বুঝিয়! লওয়া ভাল । বোধ 
হয় বিরোধী পক্ষ “বাঙ্গালী” বলিতে “অধি- 

কাংশ বাঙ্গালী” এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন । 



কহ 

'য্দি তাহাই হয়, তবে একবার জাতীয় আধু- 

নিক সাহিত্যাদি হইতে কুচি এবং চরিত্রের 

ছবি একবার গ্রহণ করিতে অগ্রসর হওয় 

'ষাউক 1 জাতীয় কাবা লাহিত্য প্রভৃতিতে যে 

সাময়িক সমাজের ছবি প্রতিবিস্বিত থাকে, 
ত্তাহা, কে অস্বীকার করিবে? দ্বিতীয় চাল সের 

সময়ে ইংলগ্ডের মৈতিফ্ অবস্থা কেমন ছিল; 

[ভিল্িক্লার এবং ডাইডন প্রভৃতির গ্রন্থ তাহার 
বিশেষ পরিচয় স্থল। কষিকুলচুড়া সেদ্ষ- 

ীরের সময়ে সাধারণ লোকে হাসি তাম/সাট। 
বড় ভালবাসিত, কাজে কাঁজেই কবিগুরু 

ষ্ঠাহার প্রধান প্রধান নাটকের তি গ্রভীর 

স্থল ফুলের (7০০1) পাগলামদিয়া তরল 

করিয়া দিয়াছেন । প্রময়ের হাত কাটান বড় 

ধায়; বিশেষ ফাঁহারা সাধারণ শ্রেণীর নিকট 

কার্ষেরর জন্ত ধশাদদির প্রার্থী । তখনও 

বঙ্গদর্শন ন্ট হয় নাই? ডখনও বঙ্কিম ঝাবু 
বুঝিতে পারেন নাই দেশ ঠিক কি চায়, তখ- 

নও বোঝেন নাই যে, ঈশ্বরগুণ্ডের সময় 

গিয়াছে কি না, কাজেই লোকপ্রিয় করি- 
বার জন্য প্রথমরারের “ছুর্গেশননিতী” স্থানে 

শ্যানে এত কুরুচি পুর্ণ হইয়াছিল । গ্রন্থকা্ণ 

আপনিই দ্বিতীয় সংস্করণে সেগুলি তুলিয়। 
ক্দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । এ গেল বাঙ্গালার 

সমাজের একটু গৌরবের কথা । কিন্ত 
'ষে টুকু উন্নতি তা এই পর্য্যস্ত। এখনও 

নাঙ্গ(লী ' আগাগোড়া বসন্তের হিলোল 

মব্যভারত। (১ম খণ্ডঃ ওম সংখ্যা । 

চায়, ক'জেই গুপাতা একটু গ্রণয়ের কথ। 

ছাড়িয়। পরিচয়ের কথ নিখিতে গিয়া খ্রস্থ- 

কর্তা মালিনীর শ্বর্গের কথা পাড়িলেন। 

পাছে নগেক্্ স্র্ধযমুখীর গভীর গ্রেয পাঠ 
কের কাছে এক ঘেয়ে হইয়1 ঈাড়ায়, এইভয়ে 
দেবেজ্দ্রের তামাকু সেরনের এত বর্ণনা !! এই 

জন্যেই কুষ্ণকাস্তের উইলে উড়িয়া! ভাবিয়া 

ছিল যে, রোহিণীর মুখে ফুঁদিলে তাহার 
জগ্রনাথে পালাইতে হইবে ; ইতাদি ॥ পাঠ- 

কের স্বন রাখ! চাই, কাজেই এসমুদয় বিষয়ের 

এত জবতারণ । বাঙ্গালী পাঠক যদি ন্ুকচি 

ভালপ্বাসিত, তাহ! হইলে স/ফলরাম্ব গুড়ের 
পুত্রের নাম করণ মুচিরাম কেন হইয়|ছিল, 

ইহার তাৎপর্য ঝাখ্যা হইত না। আরও 

কি প্রমাণ করিতে হইরে যে, বাঙ্গালী তরল- 

মতি, বাঙ্গালী কুরুচির দান? এ কথা 

প্রমাথ করিয়া আমাদের সুখ নাই, বরং 
হঃখের ভাঁগ বড়ই বেশী । তবে কিনা প্রকৃত 

কথাটা বল! ভাল; রোগ নির্ণয় হইলে ওষধ 

দেওয়া যায়, সেই জন্তেই এ, সকঙ্ন কথ! 

লইয়। এত আলোচনা । আমোদ প্রমোদের 

ভাল ভাল পথ দেখিবার বড়ই প্রয়োজন 
হইয়। পাড়য়াছে। কুচি স্ুধরাইবার জন্যে 

বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন । বর্তমান রঙ্গতৃমির 

কথ। কিনু বলিলে হুইত, কিন্তু পুথি বেড়ে 
যায়। অতএব এই স্থানেই বেদব্যাসকে 
বিশ্রাম দেওয়৷ যাউক। 



আগ্ামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী। 
চে তা ০০৯ ই 

গ্রথম প্রস্তাব । 

শ্জন-চতুর বিধাতা ওই অসীম বিশ্ব- | জাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণী উপহার দিতে 

রাজ্যে কতই যে অদ্ভুত আকার ও বিচিত্র 

শ্বভাব-সম্পন্ন মনুষ্য স্থজন করিয়াছেন, তাছা 

ক্ষণকালসের জন্য চিত্তা করিলে যারপরন।ই 

বিশ্মিত হইতে হয়। গভীর গ্রতিভাশালী 

স্মশিক্ষিত ও স্মুভ্য মাঁনব ! তোমার জ্ঞান 

যতই দুর-বিস্তৃত গু রুচিপরিমার্জিত হউক 
না কেন, তুমি যদি ক্ষণকালের জন্য কুটিল 
আম্মাভিমান পরিহার পুরঃসর হোমার নিম্ন 

তম অসভ্যজাতীয় কদাকার লোকদিগের 
সহিত মিলিত হইয়1 তাহাদের স্বভাব, জ্ঞান 

ও ধন্মান্থশীলনে রত হও, তাহ] হইলে তুমি 
বিশ্ব-বিধাঁতীর অনস্ত কৌশল ও অপার মহি- 
মার জীবস্ত পরিচয় পাইয়া বিমল আনন্দ 

'উপভোগ করিবে । দেখিবে, ম্ৃশিক্ষা ও 

স্ুনংস্কারের সমুজ্জল আলোক যাহাদের 

'অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়-ঘার স্পর্শ করে 

নাই-_যুগ যুগাস্তর হইতে যাহারা সংকীর্ণ ও 

সীমাবদ্ধ সরল জ্ঞান ও সংস্কার দ্বার পরি- 
চালিত হইয়। ইতিহাস-চক্ষুর অগোচরে জীব- 

নের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র. গভাশুভ ঘটনা নিয়মিত 
করিতেছে, তাহাঁদের মধ্যেও তোমার চিন্তা 

ও শিক্ষার সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে সঙ্জিত 
প্লহিয়াছে। 

প্রিয় পাঠক ! আজি আমরা আপন- 
দিগকে বঙ্ষোপস'গরস্থিত আগানান ও 

নিকোবর হ্বীপপুজের অরধিবাঁশী ছুইটী তু 

প্রবৃত্ত হইলাম 1 অতি অল্পকাল গত হুইল 

ভারতবর্ধীর গবর্ণমেন্ট পোর্টনেয়ারে বন্দী- 
নিবেশ (0০7%106 39600100171) সংশ্ত।পিত 

করিলে, বঙ্গদেশীয় কারা সমূহের পরিদর্শক 
ডাক্তার মাওয়েট সাহেবের যত্বে উল্লিখিত 

জাতিঘ্য়ের বিষয় কিছু কিছু প্রকাশিত হই- 

য়াছে, কিন্তু আজিও সাধারণ্যে উহাদের 

জাতিগত 'কে'ন বিশেষ বিবরণ প্রচারিত হয় 

নাই । শতবৎসর পূর্বে উহ'দ্রে অবস্থা কি- 

রূপ ছিল, তাঁহার বিবরণ জানিবার কোন 

উপায় নাই। উহ!দের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে 

আমর! যাহ! কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়[ছি, 

আজি তাহারই সংক্ষিপ্ত পরিচ্র দিতে প্রবৃত্ত 

হইলাম । 

আগামী অন্তর্জাতীয় প্রদর্শনী ([1066705- 
61002] 15150)11))601) উপলক্ষে আগামান 

ও নিকোবরবাসী কতিপয় মনুষ্য কলি- 

কাতায় আনীত হইয়াছিল। আগামান 

বাঁনীদের মধ্যে চারিটী পুরুষ ও ছুইটা শ্রী 
এবং নিকোবরবাসীদের দ্ধধ্যে তিনটাই পুরুষ 

ছিল। উহাদের মৃগ্বয় প্রতিমূর্তি নির্মাণ 

করিয়৷ উল্লিখিত প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করি- 

বার অভিপ্রায়েই 'উহারা এতদূর আনীত 

হইয়াছিল। আলিপুর প্রাণি-বাটিকায়- উহ1- 
দের বাসস্থান প্রদত্ত হয়। এই অভিনব 
মনুষ্যদিগকে দেখিব।র জন্ঠ প্রতিদিন কলি- 



২২২ . 

কাতা ও উহা চতুঃপার্খবন্তী খাম এবং বছু- 
দ্বুর হইতে সহত্র সহশ্র মন্ুষ্যের সমাগম 

হইত।" এমন কি, বঙ্গ সমাজের দুষিত 
অবরোধপ্রথার কঠোর অনুশাননে যে 

সকল পুরন্ুুন্দরীরা কখনও কে।ন অভিনব 

বস্ত্র দেখিতে গৃহের নির্দিছ্ট সীমার ব'হিরে 

 পদ্নার্পণ করেন নাই, তহারাও এই জবসরে 

আপন আপন গুরুজনের তত্বাবধানে উহা" 

দিগকে দেখিয়। বিশেষ আনন লাভ করি- 

য়াছেন। এই সকল নর-নারীর নিকট 

আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ কতদূর আদরণীয় 
হইবে জানি না? কিন্তু যাহারা উল্লিখিত 

মনুষ্য কখনই দেখেন নাই এবং তাহাদের 

বিষয় কিছুই অবগত নহেন, আশা করি ইহা 

তাহাদের কিছু উপকারে আসিবে ! 

_ মানাধিক কাল উহ্ারা এখানে ছিল, 

সুতরাং উহাদের প্রকৃতি ও রীতিনীতি শিক্ষা 

করিতে আঁমরা বিশেষ স্যোগ পাইয়া- 

ছিলাম । সর্বদা উহাদের সহিত মিলিয়। 

উহ্বাদের কার্ধ্যাদি পর্যালোচনায় এবং প্রায় 

১* বৎসর হইতে যে ভারত্বাদী পিতার ন্যায় 

বন্ধ ও ন্পেহে উহাদের তত্বাবধান লইতেছেন, 

তাহার নিকট হইতে এবং উহাদের দেশ | 

হইতে প্রত্যাগত .কতিপয় সুদক্ষ গবর্ণমেপ্ট 

কর্মচারীর 'নিকটে যাহা শিক্ষা করিয়াছি, 

তাহাই পাঠক-সমাজে উপহার দিতে অগ্রসর 

হইলাম । 

, আগামান দ্বীপবাসী । 

আকার ও গঠনপ্রণালী ।--এই 

জাতীয় পূর্ণবয়স্ক ও দীর্ধাবয়ব পুরুষের শরী- 
রের দৈর্ঘা ৫ ফিট, বক্ষস্থলের বেন ২ ফিট 

,৯ইঞ্চ) হীর দৈর্ঘ্য ৪ ফিট, ৯ ইঞচ বক্ষস্থলের 
বেন ২ ফিট ? ইঞচ। ইহারা ঘোরতর কৃষ্- 

নব্যভারত। (১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা | 

বর্ণ_আফিকার নিখ্রোদিগের অপেক্ষা গাট-॥ 
তর। ইহাদের শরীর ন্দুদৃঢ় ও সবল; মস্তক 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং. পশমের সায় কোমল 

ও সঙ্কোচশীল কটাবর্ণের এক প্রকার অতি 

অপরূপ অনতিদীর্ঘ জটিল চুলে আবৃত. 

মনুযের মস্তকে এরূপ কেশ পূর্বে আর 

কখনও দৃষ্ হয় নাই; কোন পশুর গাত্রজাত 

লোমও এরূপ নহে । আমাদের দেশীয় 

উড়িয়াদের ন্যায় উহার মস্তকের কতকাং- 

শের কেশ মুগ্ডন করে বলিয়া উহ! অতি . 
কুৎপিত দেখায় ৷ ইহাদের চক্ষু কিয়ৎপরি- 
মাণে বু উজ্জ্বল এবং দেখিতে অতি সুশ্রী; 
গ্রীব! ক্ষুদ্র ও ঈষৎ, স্থুল; মুখে গেঁপ দাড়ীর 
লেশমান্ত্র নাই, এই জন্য এবং আকারের 

খর্বতা প্রযুক্ত পূর্ণবয়স্ক যুবকদিগকে অল্প 
বয়স্ক বলিয়া বোধ হয়। এখানে যে কয়টা 
পুরুষ আনীত হইয়াছিল, তাহাদের সকলেই 
পূর্ণবয়স্ক যুবক, কিন্ত তাহাদিগকে দেগিলে 

১৭, ১৮, অথবা ২০ বৎসরের অনধিক বয়স্ক 

যুবক বলিয়া অন্গুমান হইত। ইহাদের 

জ্ীলোকের! যতদিন বালিকা! থাকে, ততদিন 

তাহাদের মস্তক স্ৃক্ম পশমের ন্যায় অপরূপ 

জটিল গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণ কেশজালে শোভনীয় 

থাকে, কিন্ত বালিক! বয়স অতিক্রম করিয়া 

যৌবনে পদার্পণ করিলেই মস্তকের সমস্ত 
কেশ মুগ্ডন করে এবং আর তাহ! বপ্ধিত 

হইতে দেয় না। ইহাদের নাসিকা ঈষৎ ক্ষুদ্র 
এবং নাসামুল অল্প স্থুল; ক্ষুত্ত ক্ষুদ্র দস্তরাজি 

সুন্দর শ্রেণীবদ্ধ এবং নর্বাঙ্গ বিচিত্র উল্কী 

মালায় বিভূষিত । কোন কোন দেশের নর- 
নারীর অঙ্গে যেমন নীল, পীত, লোহিত ও 

কৃষ্ণবর্ণের নানাবিধ চিত্রিত উলবীর চিহ্ন 

দেখা যায়, ইহাদের শরীরের ঘোর কৃষ্ণচর্দের 

উপর মেকধশ কোন চিত্রিত চিন নাই--ইহা- 
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দের উল্কী সমান শ্রেণীবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরি- 

পার ক্ষত চিন্ধ মাত্র । ইহার! দেখিতে অভি- 

কুৎ্সিৎ। | 
বাসগুহ ও বেশভৃষা ।-_- ইহার! অতি 

কদর্ধ্য গৃহে বাস করে এবং উহার নিশ্মাণ 

প্রণালী নিতাস্ত কুৎ্সিত। প্রথর রৌদ্রের 

উত্তাপ ও বর্ষার বারিধ।রা হইতে শরীর রক্ষার 

জন্য উহার! বন্য বৃক্ষের শাখা, প্রশাখা ও 

তৃণপত্র দ্বারা এক 'প্রকার অতি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র 

কুটীর নির্মাণ করে। যদি সুর্ধ্-কিরণ প্রথর 

এবং বর্ষ! প্রবল না! হইত, তাহা! হইলে বোধ 

হয় ইহারা কে'নরূপ বাঁসগৃহ নির্মাণের আব- 

শ্টকতা অনুভব করিত না। আগ্ামান দীপস্থ 

ক্ষুত্র আগাঁমান (1160৩ 4092790) নামক 

স্থানের অধিবাসীগণ সচরাঁচর কোন গৃহে বান 

করে ন1--তাহার। নিবিড় অরণ্যের স্ুুশীতল 

ছায়াময় স্থানে তৃণপত্রের শষ্য গ্রস্তত করিয়া! 
তথায় রজনীতে পরমন্তুখে অবস্থিতি করে 

এবং দ্িবাভাগে শিকার অন্বেষণে বনে বনে 

পর্যটন করে। আগুামনবাশীর যে গৃহ 

নিশ্মীণ করে তাহা সচরাচর দীঘে ৫1এ হাত, 

প্রান্তে ৩।3 হাত এবং উচ্চে 61৫ হাত । আমণ- 

দের দেশের নিকৃষ্ট ধাঙ্গড় কুলিরাও ওরূপ 

কদর্যা গৃহে বাস করে না এবং উহাদের গৃষ্থ 

নিঙ্দধাণ প্রণালী তাহাদের অপেক্ষা শতগুণে 

শ্রেষ্ঠ । উহার! গৃহের চারিধারে হাঁড়ের মালা 

ঝুলাইয়া রাখে । কলিকাতায় যে কয়টা 
আগুামানবাসী .আনীত হইয়াছিল তাহার। 

আলিপুর প্রাণীশালায় তাহাদের দেশীয় 

প্রণালী অনুরূপ ছুইখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির 

নির্মাগ করিয়াছিল, যে সকল দর্শক তাহ 

দেখিয়াছেন, তাহারা বুঝিবেন তাহাদের 

দেশের কুটিরগুলি তাহা অপেক্ষা অধিক 

উত্ক্কই নহে। ইচ্ারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকে 

নব্যভারত। 
ছি 
৩ 

এবং কোনরূপ আচ্ছাদনে শরীর আচ্ছাদন. 

করেনা । মাছি ও মশার দংশন নিবারণ 
করিবার জন্য শৃকরের চর্বি যিশ্রিত এক 

প্রকার ললমাটির প্রলেপ দিয়! সর্ধাঙ্গ 
চিত্রিত করে । শরীর চিত্রিত রাখিতে ইহা, 

দের বড়ই আমোদ। উল্কী ইহাদের 
অঙ্গের সর্বপ্রধান ভূষণ । যখন ইহাদের বয়ঃ- 
ক্রম ৪ কিন্বা ৫ বত্মর, তখন ইহাদের জননী 

বা জ্যেষ্ঠা ভগিনী একখণ্ড তীক্ষধার বোতল 

ভাঙ্গা কাচ দ্বারা ইহাদের শরীরের কোমল 

চম্ষের উপর শ্রেণীবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষতচিহ 

করে এবং ক্ষতমুখে এক জাতীয় বন্য বৃক্ষের 
পাতার রস, শুকরের চর্বি ও সমুদ্র তীরস্থ 
মাটি মিশ্রিত প্রলেপ দেয়। প্রলেপ দিঝ1- 

মাত্রই ক্ষত মুখের শোণিততাব ও বেদন। 

নিবারিত হয় এবং ছুই চারিদিনের মধ্যেই 

ক্ষতন্থান শুক হই উজ্দ্রল উলবকী চিন্ু 
প্রকাশত হয়। উল্বী দিবার তার স্ত্রী- 

লেকদের উপর ন্যন্ত। তাহ!রা ইহাতে 

বিলক্ষণ দক্ষতা প্রকাশ করিয়া থাকে এবং 

তাহারাই উক্ত তীক্ষধার কাচখণ্ডের দ্বারা 

*পুরুষ ও আপন আপন সঙ্গিনীগণের মস্তকের 

কেশ মুগ্ডন করিয়। থাকে। ভ্রী ও পুরুষ, 

উভদ্েই একরূপ বেশতুষ। করে। কে 

রঞ্জিত হাড়ের মালা; বাহু, কোটিদেশ ও 
জান্গ প্রভৃতি স্থানে নারিকেল পাতার ন্যায় 
এক প্রকার শক্ত পত্র নির্মিত নানারিধ .. 

চিত্রিত ভূষণ পরিধান করে। কে!ন ধাতু 

নিশ্মিত অলঙ্কার পরিধান প্রথা ইহাদের 

মধ্যে প্রচলিত নাই পোর্টবেয়ারের তূতপূর্ব 
কমিননর ম্যান সাহেব কতিপয় আগামান্- 

বাসী অ্রীপুরুষকে স্থুসভায করিতে সাধ্যমত 
যত্ন পাইয়াছিলেন এবং এক্ষণে তত্রত্য সহ-. 

কারী তত্বাধায়ক ই, এট, ম্যান সাহেব স্ব. 
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ইচ্ছায় উক্ত ভার লষয়া উহাদের প্রতি 

একান্ত অন্ুয়াগ ও গতীর তালবানার পরি 

চয় দিতেছেন। গবর্ণমেন্টের আস্ত রক যত্ত 

পাইলে ইচ্ছার নিশ্চয়ই একদিন সভ্যতা 

পদবীতে পদার্পণ করিবে । গবর্ণমেন্টের যত্তে 

আঁজিকালি ছুই চারিজন আঁও [ম'নবাঁলী পু
রূষ 

ও রমতী বস্ত্র পরিধান করিতে-শি শখিতেছে 

আহার, আমোদ ও ক্রীড়া 1 

বনজাত ফলমুল এবং মৎস্য, কচ্ছপ ও শৃকর 

ংস প্রভৃতি ইহাদের জীবন ধারণের প্রধান 

উপায়। ইহাবা খাদা দ্রব্য অগ্রিতে গাঁক করিয়। 

ভক্ষণ করে না-অগ্িতে দগ্ধ করি ভক্ষণ 

কঁরে। কেহ কেহ বলেন, ইহার! শতবর্ষ পূর্বে 

অগ্নির ব্যবহার জনিত না, স্ৃতরাং আম- 

মাংস ভক্ষণ করিত; কিন্ধ এক্ষণে উহাদের 

মধ্যে কাচা মাংস তক্ষণ অতান্ত দূষিত ও 

নিবিদ্ব । ইহারা অত্যত্ত আমোদপ্রিয়। মলযুগধ 

ও নৃত্যগ্টতে ইহাদের বিলক্ষণ জামোদ | যখন 

ইহার! স্ত্রী পুরুষে মিলিত হইন। নৃত্যগীতে 

, মত্ত হয়, তখন ইহাদের অপার আনন্দ | স্ত্রী 

শষ 

ভালে ভালে করতালি দিতেছে এবং পুক্রষ 

বন্যগান গাইতে গাইতে তালে তাঁলে নাঁচি- 

তেছে, এ দৃষ্ত অতি আমোদজনক। কোন 

ন্ুসভ্য ও ন্ুরুচিসম্পন্ধ দর্শকের মন এই 

অদ্ভুত নৃত্াগীতে মোহিত হইকে না, কিন্ত 

'.. ভাহাঁদের সরলতা ও প্রফুল্ল মুখশ্রী দর্শনে 

আমোদিত হইবে । পুরুষ ও স্ত্রীর নৃতা 

প্রণালী সম্পূর্ণ' বিভিন্ন একের লালিতা- 

বিহীন ও কর্কশ, অপরের লালিহাময় ও 

সরলতাব্যঞ্জক ।. আগ্াযান রমণীর নৃত্যে 

এদেশীয় নর্ভকীদিগের নৃত্যের স্তায় কুটিল 

জর্গ ভূঙ্গী নাই। ইহার! স্ত্ীপুরুষ বিলক্ষণ 

সস্তরণপটু। বাল্যকাল হইতেই সম্তরণ 

নিক্ষ করে এবং তীর ধনুক লইয়। ক্রী়। 

১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা 

করে, এবং ১০1 ১২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে 

সম্তরণ ও ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ নিপুণতা লাভ", 

করে। ইহারা নির্ভয়ে সমুদ্রে ঝাপ দিয়! 

ইতস্তত সম্তরণ করে; ভীষণ হাঙ্গর ব| 

কুম্তীর দেখিয়া! ভীত হয় না; বরং তাহার 

উহ্াদ্িগকে নিকটে দেখিলে প্রাণভয়ে 

বেগে পলায়ন করে। দীর্ঘকাল ্গলমধ্যে 

নিমগ্ন থাকিলে ইহাদের কিছুই ক্লেশ জন্মে 

নাঁ। ইহার সময়ে সময়ে সমুদ্রের তীরের 

নিকটস্থ জলে মগ্র হইয়। বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য 

ধরিয়া আভুল উৎ্দাহের সহিত ভাহ'কে 

লইয় তীরে উঠে । ইনার ২০* শত ফিট' 

দূরস্থ মৎগ্য ও হাঙ্গর প্রভৃতি জলচর জন্তকে 

তীর-বিদ্ধ করিয়! তীর বেগে তাহার পশ্চা্ৎ 

ধাবমান হয়, এবং নিমেষ মধ্যে তাহাকে 

তীরে উত্তোলন করে। বন্যবরাহ ও খরগোশ 

প্রতৃতি পলায়নোনুখ প্রাণীকে ছুই শত ফিট 

দূর হইতে তীর বিদ্ধ করিয়া ধরাশায়ী করে। 

শিকার-লন্ধ গ্রাণী সংগৃহীত হইলে ইহারা 

সকল বন্ধু বান্ধবে মিলিত হইয়া একটা বৃহৎ 

অগরিকুণড প্রজ্ালিত করে। অগ্রি প্রবল বেগে 

৮ জনিয়। উঠিলে উহাতে মৃত প্রাণীগুলিকে 

নিক্ষেপকরে, এবং যতক্ষণ তাহার দগ্ধ না, 

হয়, ততক্ষণ উহার! অগ্নিকুণ্ডের চতু্চিক 

প্রদক্ষিণ করিয়া বিবিধ ক্রীড়া ও কৌতুক . 

করিতে থাকে । অনস্তর নৃত্য গীতাস্তে 

মহ। আমোদের সহিত সকলে মিয়া দগ্ধ 

মাংস ভক্ষণ করে, এবং ভোজনাস্তে ক্ষণকাল 

নিদ্র। যায়। পশুর দল যেমন একত্র 

জড়াজ'ড় হইয়। নিদ্রা যায়, ইহারাও সেই 

রূপ ভাবে নিদ্রা যায়। ম্যান সাহেক 

মাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের তার লইয়াছেন, 

তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ খাদ্য ভব 

অমিতে পাক করিয়া -ভক্ষণ করিতে শিক্ষণ 
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করিয়াছে । উহাদের মধো ছুই একক্ন 

এক্ষণে দগ্ধ মাংস খাইতে ভাল বাসে না। 

স্বভাব ও আচার বারহার ।-- 

ইহার! শ্বভাঁবতঃ তাকিশয় সরল, উহ্কাদের 
প্রশান্ত ও গম্ডীর মুখস্রী। দর্শন করিলে বোধ 

হয়, সরলতা উহ্*'দের জাতীয় প্রধান গুণ ; 

কিন্দ ইহারা সহসা উত্তেজিত হইয়া! থাকে । 

যদি কেহ কখনণড ইহাদের প্রতি কোনরূপ 

অসদ্বাবহার করে ব। কোনরূপে ইহাদের 

ক্রোধ উত্পাদন করে, তাহা! হইলে ইহারা 

ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠে, এবং তৎ- 

কণা অতাঁচারকারীকে দীর্ঘ লৌহ-ফলক 

বিশিষ্ট তীক্ষধার তীর বিদ্ধ করিয়া অপ- 

মানের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। ইহারা 

সতাবাদী, ভ্রমেও মিথ্যা কহে না। বোধ 

'হয়,মিথা। কথা বলিয়। কোনরূপ লার্২-সিদ্ধির 

্রয়োজন হুয় না বলিয়া ইহারা মিথা! কর্থ 

বলে না। ইহাদের মধ্যে কোন গ্রাম নাই, 

এবং ইহারা পরস্পর সমাজবদ্ধ হইয়] বাঁস 

করে না। সত্ভান যত দিন অল্পবয়ঙ্গ 

থকে এবং কন্মক্ষম না হয়, ততদিন তাঁহারা 

একর এক পরিবার মধ্য বাস করে। 
সস্তান কর্মক্ষম হইলেই পিতা মাতার নিকট 

হইন্ছে বিদায় লইয়। পৃথক স্তাননে অবস্থিতি 
করে। এক রক্তে যাহাদের জন্ম এবং কিছু- 

দিনের জন্তা যাহারা এক পরিবার মধ্যে প্রতি- 

পালিত হইয়াছে, তাহারা পরস্পরের নিকট 

হইতে দূরে থাকিলেও তাহ!দের মধ্যে 
ন্নেহের বন্ধন কদাপ শিথিল হয় না। 

ইহারা অত্যন্ত নাহ্সী ও ু দ্ধপ্রিয় এবং কোন 

ভয়ে বিচলিত হয় না। তীর ও ধন্থুক 
ইহাদের. জাতীয় প্রধান যুদ্ধান্তর। ইহার! 
কোন বিজাতীয় লোকের সহিত মিলিতে 

ভাল বাসে না। কোন বিঙ্গাতীয় 'লোৌক 
১) 

অবাভারত 1 ১৬৬১৪ 

ইহাদের দ্বীপে পদার্পণ করিলে, ইহারা 
স্থুযোগ পাইলেই তাহাকে আক্রমণ করে॥ 
আগ্ামান দ্বীপে ভারতবধীঁয় দগুগ্রস্ত বন্দী 
নিবেশ সংস্তাপনের জন্য তৎকালে স্মপ্রসিদ্ধ 
মাওয়েট স'হেব স্বদলে উক্ত দ্বীপের সমীপ- 

বর্তা হন, তখন ইহারা সকলে দলবদ্ধ হইয়া 
তাহাদের গতিরোধ করিতে সাধ্যমত যুদ্ধ 

করিয়াছিল, কিন্ত অবশেষে বুটিশ বন্দুক 
ও বেয়নেটের ভয়ে ভীত হইয়া রণে ভঙ্গ 

দিয়াছিল। 

ইহাদের রমণীগণ স্বামীর প্রতি একাস্ত 

অন্থুরক্ত । শামীও জ্ীকে অতিশর় ভাল' 

বাসে । এই অসভ্য ও অনক্ষর জাতির 

মধ্যে সতীত্বের অন্যাস্ত আদর। স্ত্রী স্বামীর 

সহবান পরিত্যাগ করিয়া 'অপর পুরুষের 

নিকটে যায় না। স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত 

হইলে বা স্বামীর মৃত্যু হইলে পুনরায় বিবাহ 
করে। যদি কেহ কখন৪ কোন রমণীর 

প্রচ্চি কোনরূপ অত্যাচার করে, তাহা হইলে 
অত্যাচারী মৃত্রামুখে পতিত হয় । ম্মুপ্রসিদ্ধ 

ব্রাউন সাহেব প্রণীত “অজযাজাতি” (1259 

৪০০ ০: 170)1010 ) নামক বৃহৎ গ্রন্থে 

ইহাদের বিয়ে যে সংক্ষিপ্ত সার বিবরণ! 

লিখিয়াছেন,ঘাহার অনেক স্থলে তিনি বিষম 

ভ্রমে পতিত হইক্কাছেন । তাহার মতে ইহাদের 

মধ্যে কোন রূপ বিবাহ-প্রথা প্রচলিত নাই, 
সতীত্বের বিন্দুমাত্র মূল্য নাই, এমন কি জননী 

ও তাহার কন্যাগণ এক ন্বামীর পত়ীরূপে 
পরিগণিত হইতে পারে । তিনি "595 এ 
06 81১০9৮ ৫700) [019989 $০ 70999, 109£- 

0105 10100218099] 00296)6, 80৫ 
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(১ম খণ্ড,৫ম বংখ্যা। 

জ্বলত্ত পবা | বস্তুতঃ ঃ এই অসভ্য জাতির মধ্যে | শেবোক্ত কথা গুলি পে অমূলক । বা 

দের মধ্যে অতি আশ্চর্য্য রিবাহ-প্রণালী 

প্রচলিত আছে, তাহা আমর! ক্রমে উল্লেখ 

করিব । ইহাদের মধ্যে ব্যভিচার প্রথা আদৌ 
প্রচলিত নাই; ব্যভিচারের উপর উহাদের 

সতীত্বের যেরূপ আদর, অনেক ন্থুভ্য 
জাতির মধ্যে সেরূপ নাই। ইহারা কোনরূপ 

মদ্যপান করে না, কিন্ত স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই 
অত্যন্ত তাঁমাকু সেবন করে। 

সদ দু কবিতা। 

প্রশ্পোত্বর | কহিলা,তোমারে তা'ষে করেছি প্রদান! 

প্রচণ্ড ন্দাঘতপ্ত দিবা অবস!নে, নাহি প্রেম_ নাহি প্রাণ__দেখ শূন্য হিয়া, 
তূলিয়। মালতী জাতি বেল মতিয়ার, শুষ্ঠ মনে বসি মাল] গাথি ফুল দিয়া? 

সরশীর শ্টাম তটে বসিয়। বাগানে, 

আনন্দে গাথিছে প্রিয়া স্ুচিকণ হার ! 

আনত আনন মাথা শ্তামকেশ পাশ 

_ এলাইয়া' খেল! করে পায়াহ বাতাস ! 
৯ 

চলিলীম উপবনে, গৃহ পরিহরি, 
পরিতপ্ত ম্বেরসিক্ত জুড়াইতে কায়, 

শশিকর স্পর্শে সন্ধ্যা উঠিছে শিহরি 

চমকি মরল! যেন সঙ্কোচে লজ্জায় ! » 

উপনীত হইলাম এমম সময়, 

যেখানে ফুটেছে সেই হেম-কুবলয় ! 
্ ২ | 

 দেখিন্ু গাথিছে মালা হয়ে সাবধান, 

কি জানি কেমন জানি মনে হ'ল ভূল, 
: প্রাণভ্রা ভালবাসা,_-বুকভরা প্রাণ, 

- দেখিস রয়েছে তার কোলভর কুল। 

: জিজ্ঞাসিন্থ প্রেয়সীরে হেতু না বুঝি 
, গ্রাণ_ প্রেম--ফুল”_ মালা গাথিছ কি দিয়া? 

৬৩ 

তুলিয়া! কমল মুখ করিল উত্তর, 
. দেখ এই শৃন্য বক্ষ-- কোথা প্রেম প্রাণ ? 

1 নব পক্গরাগ-রক্ত কাটিয়া অধর, 

 শ্রীগোবিনাচ্ত দাস। 

আশঙ্ক। | 

স্ব্ণমর় কত দেশে ভীবণ সাহার! মরু ! 

কত গিরি, ন? নদী, কত বন, কত তরু 

ভেঙ্গে গেছে, শুকায়েছে লুগ্তশেষ চিন্তার; 

কুহুময় কুঞ্জে ন্ুুধুংপেচকের টাকা র। 

হেথায় সাগর ছিল- অকৃল--_ত্রঙ্গময়ী, 

আজি তথা তুমি আমি,কে বিজিত,কেব1 জয়ী? 

চমকি চপল! হের, নিমেষে লুকায়ে যায়, 

বিমল বিমানে ধূঅ মেঘমাল। আসি ধায়! 
বসন্ত, শরৎ দেখ কত দিন পরে পরে 

আসে, আর ছুই দিনে চলে যায় স'রে স'রে। 

শারদ চাদনী রেতে তাই প্রিয়ে ক।দিতেছি। 

শক্তিত পরাণে তোর মুখ খ'নি দেখিতেছি !! 
স্তব্ধতা-রাক্ষপী মোরে কি যেন গে। কি কহিছে, 

আয় গ্রিয়ে স+রে আয়; আর(ও) কাছে_- 
আরও) কাছে। 

প্ীবিঃ 

সম্ভাষণ। | 

কুম্মথুম কোরক কতই কোমল, 

সরসী সলিল শীতল কত? 
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রন প্রভাতে ফুন্পফুল দল আয়রে আমার প্রভাত-হিল্লোল, : 
শিশির সিঞ্চিত, ন্গন্ষি কত? আয়রে আমার কুম্থম বাস, 

তোমার মতন কোমল, বিমল, |: আয়রে আমার বড়ই কোমল 

শীতল, ল্ুবাস, স্বৃহাসী মাখ! বড়ই স্থুরভি ফুলের রাশ! 

কি আছে লো বাল? প্রেম পরিমল আয়রে আমার টাদনী রজনী, 

এমন মধুর যায় কি দেখা? আয়রে আমার শরৎ শশী, 

প্রেমের জগৎ চরণে তোমার, আয়রে আমার.প্রেম-নির্বরিৰী 

রূপের জগতে রানী তু'বাল1! ছুদণ্ড তোমার পাশেতে বসি। 

হৃদয় ফুলটা লইয়ে আমার; আয়রে আমার ললিত, বিভাম, 

করিবে কি রাণী করিবে খেল1? আয়রে জীবস্ত সঙ্গীত খানি, 

চাই না কঠোর স্বাবীন জীবন, আয়রে প্রেমের মধুর স্মৃহান, 

চাই ন। এমন প্রকাণ্ড সংসার ! আয়রে হৃদয়ে হদয়-রাণি! 

প্রেমের দাসত্ব মধুর কেমন, শ্রীবিঃ 

কত ভাল তোর প্রেম কারাগার !! 

জীবনগতি নির্ণয়। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । (২) 

বিবর্তন.নিবন্ধন-বিকশিত জীবন গভি। 
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আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, | গতি বিসর্জন দ্বার] সুপ্ম ক্ষ পদার্থ কিন্বা 

বিবর্তন-নিবন্ধন বিকাশের যেরূপ সংঙ্ঞা | পরমাণু সকল সংযুক্ত হইলেই যে তাহারা 
প্রদান কর] হইয়াছে, তাহা দর্ব্ধবাবয়ব সম্পন্ন বিবর্তিত হইয়! বিকশিত হইল, তাহা নছে। 

এবং পর্ব লক্ষণ সংযুক্ত বলিয়। স্বীকার কর! | বিবর্তন-নিবন্ধন বিকাশ এই বিষয়টা সন্বদ্ধে 
বাইতে পারে না। শুদ্ধ.কেবল পারমাণব : কোন প্রকার জমাস্মক সংস্ক/র উপস্থিত না... 

রর 



হত 

হয়, তঙ্জন্য এই স্থানে স্্পন্টরূপে উল্লেখ 

করা আবশ্যক যে, ঝড় পদার্থ কি পরমাণু 

, গ্গমুছের কেবল বাহ্যিক সংযোগ হইলেই যে 

তাহারা বিবর্তিত হইয়া বিকশিত হয়, এই 

রূপ বল হাইভে পারে না। কতফৃগুলি 

প্রক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্নাবস্থাপন্ন উপলখণ্ড যদি 
একত্র করিয়।-এক স্থানে স্তপাকারে স্থাপন 

কর! হয়, তাহা হইলে বস্তর ইঈদৃশ সম্মিলন 

বারা উপলখণ্ড গুলি পরস্পরের সহিত বিব- 

তত হইয়। বিকশিত হয় না। 
যদ্দি বস্তর স্ুক্ষাংশ কিংশ্ব। পরমাধুসমূহ 

শ্বকীয় পারমাণব গতি অথবা! আভ্ানম্তরিক 

গ্রতি বিলোপাস্তর, প্রক্ষিগ এবং বিচ্ছিন্ন 

অবস্থা হইতে রূপান্তরিত হুই71 সংযোগাবস্থ। 

প্রাপ্ত হয়, এবং তদ্দরপ সংযোগাবন্থা প্রাপ্তি 

নিবন্ধন যি স*যোগ-প্রাপ্ত প্রতোক পর- 

মাণু কিম্বা 'জংশ, অন্যানা সকল পরমাণু 

কিন্ব। অংশের সহিত সংযুক্ত হয়, তাহাদের 
প্রত্যেকের প্রকৃতি ও গণ লাভ করে, এবং 

স্তরিরদ্ধন যদি সংযোগ-উৎ্পন্ন পদার্থের 

প্রত্যেক পরমাণু পূর্বের অসংযুক্ত অবস্থা- 

সন্ভূত ম্বকীয় একবিধ প্রকৃতি ও গুণের 
না হইয়া তৎ্পরিবর্তে বিবিধ প্রকৃতি ও 

গণের আঁধার হয়, এবং প্রকৃতি ও গুণ সন্বদ্ধে 

আবার সংযুক্ত বস্তর মধ্যস্থিত প্রত্যেক পর- 
মাণু কিন্বা অংশ বিভিন্নতা লাভ করে, 

তাহ। হইলে তাহার প্রত্যেকেই যে বিবর্তিত 

হইয়া নুতন আকারে বিকশিত হইল, এই 
প্রকার বল! যাইতে পারে ।” 
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দব্যভারতধ . (১ম খণ্ড, ৫ষ সংখ্যা 1 

সানর জীবনের কার্ধ্য কলাপ, তাহাদের 

চিন্তা, তাহাদের নৈতিক উন্নতি, আঁধ্যাঝ্িক 
উন্নতি এবং ভাষার উন্নতি সমুদবায়ের মধোই 

ঈদৃশ বিবর্তন নিবন্ধন-বিকাশের আত অবি 
শ্রাস্ত এবং অনিবার্ধ্যরূপে প্ররাহিত হই- 

তেছে। কিন্ত এই বিষয়টী সহজে হদয়ঙ্গম 

হইতে পারে, এই জন্য প্রথমতঃ সামাজিক 

কাধ্য-বিভাশ (1055251920. ০01 আ9:19) 

অথবা শ্রম বিভাগ ( 10/519107. 96 39১900 ) 

পদ্ধতির যেরূপে কার্ধা কলাপের বিবন্তিত 
বিকাশ উপস্থিত হয়, তাহাই উল্লেখ কর! 

উচিত বোধ হইতেছে । 

আদিম অপভা জাতির মধ্যে প্রত্যেক 
বাক্তিষ্ট ন্য়ং আপনার বন্ নিশ্বাণ করিত, 

স্বয়ং আপনার ভক্ষ্য বস্ত সমুদায় আহরণ 

করিত, স্বয়ং আপনার ব্যবহারেপযেগী 

অন্তর, শন্ত্র, নিশ্নাণ করিত। তখন কোন 

বিনিময়-প্রথা প্রচলিত ছিল না। জীবন ধার- 

ণার্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তন্তবায়ের কার্য, 

রঙ্গকের কার্ধ্যঃ ধীবরের কার্য, শিল্পীর কার্য, 

ইত্যাদি সর্ব 'প্রকর্ণর কার্ধ্যই করিতে হইত। 
কিন্ত শ্রমবিভাগ (10151510) ০£ 1১001) 

পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে পর, প্রত্যেকে মনুষ্য 

সমাজস্থ অপরূপর লোকের নিশ্শিত বস্তু 

সকল সম্ভোগ করিতেছে । তত্তবায় কষকের 

জন্য বস্ত্র প্রস্তত করিতেছে, এবং কুষক তম্ত 

বায়ের আহারোপযোগী শস্য উৎপাদন করি- 

তেছে। র্লজক সকলের বল্ল পরিক্ষার করি" 

তেছে, এবং জীবন ধাঁরণার্থ যে যে বস্ত 

প্রয়োজন, তাহ। সমাজস্থ অপরাপর লোকেরা 

প্রস্তত করিতেছে। ধীবর সকলের ছন্ 
মত্স্য আহরপ করিতেছে, কিন্তু ধীবয়ের 
প্রয়োজনীর' ও ব্যবহারোপযোগী বস্ত কৃষক, 
শিল্পী, তত্তবায়,। রক, কর্মকার ইত্যাদি 



আশ্বিন, ১২৯০1) 

অপরাপর বাবপায়ী লোকের অধাঁচিত্নুপে 

সংগ্রহ করিতেছে । পথিবীর তাদিম অব- 

স্থায় একখানি কোদালি প্রস্তত করিতে হয় ত 

কোন বাক্তির বু পরিশ্রম এবং শির্ঘ সময়ের 

আবশ্ঠক হইত, কিন্ত এইক্ষণ এক ঘণ্ট।র 

মধ্যে তাহা প্রস্তুত হইতে পারেঠ। বর্তমান 

উনবিংশ শতাব্দীর সভাতার মধ্যে জন্ম 

গ্রহণ করিয়! এবং পিতা! পিতামহ উপার্জিত 

অতুল ধন সম্পত্তির অধকাঁরী হইয়া, স্বদেশ 
মুখোজ্জলকারী বঙ্গীয় ভূম্যধিকারীর বিলা- 

প্রিয় (স্থৃতরাং অলস স্বভাবসম্পন্ন ) সন্তান 

অদ্দ নিমিলিত নেত্রে বিলাসভবনে বমিয় 

বর্ণ বিনিশ্মিত হুকায় অবিশ্বান্ত তাঅকুট সেবন 

বরিতেছেন, অথচ €দশ দেশাস্তরের ভিন্ন 

ভিন্ন শ্রেণীস্থ লোক তাহার জীবন ধারণার্থ 

প্রয়োজনীয় বস্তু নকল তাহাকে আনির। 

দিতেছে । ম্যানচেষ্টারের তন্তবায়গণ ইংলগ্ডে 

বসিয়। তাহার পরিধেক্র বন্ত্র নিশ্মাগ করি- 

তেছে, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীস্থ শিল্লিগণ তাহার 

শরীর ও গৃহকে ন্সজ্জিত করিবার জন্থা 

অবিশ্রাস্ত পরিশ্রম করিতেছে । রজক তাহার 

বন্্ পরিষ্কার করিতেছে, সুত্রধর তাহার জন্য 

স্থনার কানন প্রস্তত করিতেছে; কৃষক 

তাহার আহারের জন্য অত্যুৎকৃ্ট চাঁউল 

প্রস্তুত করিতেছে, ধীবর তাহার জন্য মৎস্য 

আহরণ করিতেছে, স্থ্রা ইত্যাদি মাদক 

জ্রব্যের ব্যবসায়ী লোকের তাহার অকাল 

মৃত্যুর অব্যর্থ উপায় সংঘটন করিতেছে এবং 

অনেকানের বাঙ্গাল! নাটক-রচয়িতাগণ তাহার 

জঘন্য রূচি উৎপাদন জন্য শত শত পুস্তক 

লিখিতেছেন। এই প্রকারে তিনি, পিতার 
পিতামহ্থের বিগত কালের পরিশ্রমের বিনি- 

ময়ে, জগতশ্থ সকল লোকের জিন ও পরি- 
শ্রমোক্পন্ন ভার গঙ্দ সর্ব প্রকার ফল 

মব্যভারত । ্ 
২২৯, 

সম্ভোগ করিতেছেন । কিন্তু ঈদৃশ শ্রম-.. 
বিভাগ (10151510006 19100: ) পদ্ধতির 

প্রবর্তন দ্বারা নর নারীর জীবনই যে দিবর্তন- 
বিকশিত গ্রততিকে আশ্রয় করিল, ভাহা৷ বোধ 
হয় এইক্ষণে সহসাই উপলব্ধি হইবেক। পর- 
ম!]ু সমূহ পারমাণব-গতি বিদর্জন পূর্বক 
পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইয়া পরম্পরের 
গুণ ও ধর্ম প্রাপ্ত হইলে ঈদৃশ পরিবর্তনকে 

বিবর্তন-নিবদ্ধন-বিকাশ বল] যায়। কিন্তু 

শ্রমবিভাগ পদ্ধতির মধ্োও এতাদ্বশ পরি- 
বর্তন লক্ষিত হয়। একজাতীয় প্রত্যেক 
মনুষ্য আপন আপন জীবনের পারমাণব 

পতি বিসর্জন পূর্বক এক সমাজস্থ হইল; 

এবং তন্নিবদ্ধন প্রত্যেকের জ্ঞান ও পরি- 

শ্রমের ফল অপরাপর প্রত্যেকে ভোগ 

করিতে সমর্থ হইল | শ্রমবিভাগ-পন্ধতি 

প্রবর্তিত না হইলে প্রত্যেক বাক্তিকেই স্ব- 

হস্তে কৃষকের কার্ধা, রজকের কাধ্য এবং 

তন্তবায়ের কাধ্য করিতে হইত, কিন্ত শ্রম 

বিভাগ পদ্ধতি প্রচলিত আছে বলিয়াই 

কবি আপন গৃহে বনমিয়া কল্পনাদেবীর 

অর্চনা করিতেছেন, কৃষক ক্ষেত্রে বমিয়। 

দিন রাত্র পরিশ্রম পূর্বক তাহার আহারার্থ 

শশ্য সঞ্চয় করিতেছে । ন্বৃতরাং প্রত্যেক 

মন্থষের জীবনগতি পরিবর্তিত-হইয় নুতনা- 

কারে বিকশিত হইল । আমর| তৃতীয় 

অধ্যায়ে বলিয়াছি যে, “নদীর "জল সমুদ্্ 

জলের সহিত মিশ্রিত হইলে যেরূপ এক হইয়! 

যায়, সেই প্রকার প্রত্যেক নর নারী মন্থুধ্য- 
সমুদ্র স্বরূপ এই বৃহৎ মনুষ্য সমাজে প্রবিষ্ট 
হুইবামাত্র হ্বতন্ত্র জীবনগতি বিবর্জিত হইয়া 

জীবনের কার্ধযাকলাপ সম্বন্ধে সমাজ যঞ্কের 

অঙ্গীভূত হয়।” এইক্ষণ বোধ হয় সহজেই 

উপলব্ধি হইবেক যে, আমরা প্রত্যেকেই 



রি 
২৩৪ 

'এই বৃহ মনুষ্য সমাজের একটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 

দ্বরূপ; স্ৃতরাং শরীরের কে!ন একটী অঙ্গ 

অকর্মণ্য হইলে তদ্বারা যেরূপ সমুদায় শরী- 

রের অপকার হয়, সেই প্রকার সমাজের 

কোন এক বাক্তির জীবন দুমিত হইলে 
তদ্ধার অপরাপর সকল লো:করই অনিষ্ট 

হইতে পারে । 
হীনবুন্ধি কষক মনে করিতে পারে যে, 

বিশ্ব সংসারে তাহার স্ত্রী পুত্র ভিন্ন অপর 
কোন ব্যক্তির মগল সাধনের দ্বারা তাহার 

কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় ন।। জ্ঞানহীন ও ধর্শ- 

ভাববিবর্জিত প্রজা-পীড়ন-কারী ভূমাণি- 
কারী মনে করিতে পারেন যে, বঙ্গীয় প্রজা 

দিগের উন্নতি দ্বার! তাঙ্ঠার সর্বনাশ উপ- 

স্থিত হইবে; ভূমাধিকারীগণের প্রসাদা- 
কাজ্জী, দেশহিতৈষী নামধারী সঙ্গাদপত্রের 
'সম্পাদকগণ আত্ম-বিশ্বতি-নিবন্ধন নিয় শ্রেণীস্থ 

লোকের উন্নতির বিরুদ্ধে খঙা হস্ত হইয়া 

দ্বণ্ডায়মান হইতে পারেন । কিন্ক মঙ্গলময় 

পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থন। করি, ভারত- 

যুবকদিগের অন্তরাম্্া হইতে এবন্িধ কুসং- 
ক্কার অতি সত্তর অপনীত হউক । যে সমা* 

জের মধো কিন্ব। যে জাতির মধো কে'ন এক 

শ্রেণীস্থ লোক অপর শ্রেনীস্থ লোকদিগকে 

অত্যাচার দ্ব'র। জম্ম-নিবন্ধন স্বাভীবিক 'ধি- 
কার (90191 001)09) হইতে বিচ্যুত 

কহিয়াছে, সেই সমাছ কিন্বা সেই জাতির 

সর্বাঙ্গীন উন্নতি এবং নর্ধাঙ্গীন মঙ্গল কখনও 

হইতে পারে না। গ্রভ্োেক মনুয্যের তীবন- 

গতি, সমাজের ভাল মনা সকল প্রকার অবস্থা 
ঘারা অবস্থাস্তরিত হয়। স্থতরাং এক 
সমাজন্থ এক শ্রেণীন্থ লোকের অবনতি অপ- 
রাপর শ্রেনীস্থ লোকদ্দিগকে যে অবনত করে, 
তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

(১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা। 

:. এই অধ্যায় সমাপ্ত করিবার পূর্বে, 
; ভরঁন-নিবন্ধন-বিকাশের অপর ছুই একটা 

প্রয়োজনীয় অঙ্গের উল্লেখ কর! উচিত বোধ 
হইতেছে । আমাদিগের প্রদত্ব বিবর্ডন- 
নিবন্ধন-বিকাশের শেষোক্ত সংজ্ঞাটীও পূর্ণাব- 
যব বলিয়া স্বীকার কর] যাতে পারে না। 
আমর! প্রথমতঃ বলিয়াছি ষে, পরমাণু কি! 
অংশ সকল স্বকীয় পারমাণবগতি কিনব 
আভ্যস্তরিক গতি বিলোপাস্তর সংযোগাবস্থা 
প্রাপ্ত হইলে তাহার! বিবর্তিত হইয়! ক্রমে 
রূপাস্তপ্লিতাবস্থায় বিকশিত হইতে থাকে। 
তৎ্পরে কথিত হইয়াছে যে, সংযোগাবস্থ 
প্রাপ্তিনিবন্ধন যদি সংযোগ-প্রাপ্ত প্রত্যেক 
পরমাধু কিম্বা অংশ, অন্ঠান্ বে সমস্ত পরমাণু 
কিন্বা ছংশের,সহিত মংযুক্ত হয়, ছাহাদের 

প্রত্যেকের প্রকৃতি ও গুণ লাভ করে, এবং 
তন্নিবন্ধন নংযোগ-উৎ্পন্ন পদার্থের কিস্বা 
বিষয়ের প্রত্যেক পরমাণু কিস্বা অংশ পূর্ব, 
স্থিত একবিধ প্রকৃতি ও গুণের আধার ন। 

হইয়।, তৎ্পরিবর্তে বিবিধ প্রকৃতি ও গুণের 

আঁধার হয় ; তবেই তাহার] যে বিবর্তিত হইয়! 

রূপাস্তরে বিকশিত হইল, এই প্রকার বলা 
যাইতে পারে। কিন্ত সংযোগোতৎ্পঞ্ন বস্ 

কিশ্বা৷ বিষয়ের অংশ কিনব পরমাণু মকলের 

মধ্যে এবন্বিধ পারস্পরিক প্রকৃতি ও গুণের 

বিনিময় দ্বারা যে আর একটী নুতন প্রকারের 
পরিবর্তন সমুপস্থিত হইতে থাকে, তাহা 
ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয় নাই। অর্থাৎ পর- 

মাধু কিম্বা অংশ সকল পারমাণব কিনা 
আত্যান্তরিক গতি বিলোপাস্তর সংযোগাবস্থা 
প্রাপ্ত হইলে, একদিকে যেরূপ তাহাদিগের 
মধ্যে পারম্পরিক প্রকৃতি ও গুণের বিনিময় 

হয়, অপরদ্দিকে আবার তাহারা অনির্দিষ্ট 
বস্থা। (00990166 ০00016100) হইতে নির্দিষ্ট" 



আশ্বিন, ১২৯৭1) নব্যভারত। ২৩১ নি 

বস্থা (08910169 60701007) এবং বিশৃঙ্খলা- 

বসা হইতে শ্রেণীবদ্ধাবন্থ1 (8:00. ০০0693100 

(0 0:09.) ক্রমশঃ প্রাপ্ত হইতে থাকে 18 

বিবর্তন-নিবন্ধন বিকাশের .এই অঙটী 
এবং তৎসন্বন্বীয় অপর ছুই একটী বিষয় 
আমাদিগের প্রদত্ত শেষোক্ত সঃজ্ঞাতেও 

উল্লিখিত হয় নাই। শেষোক্ত সংজ্ঞাতে এই 

সকল বিষয় উল্লেখ না করিবার মুখ্যাভিপ্রায় 
এই যে,বিবর্ভন নিবন্ধন বিকাশের এক একটী 

অক্ষ উদাহরণ দ্বারা ক্রমান্বয়ে প্রদর্শিত না 

হইলে তাহার জটিল সংজ্ঞা + পাঠকদ্দিগের 

কখনও হৃদ্ধোধ হইবেক ন1। | 
সংযোগ-উৎ্পন্ন পদার্থ কিম্বা বিষয়ের 

প্রত্যেক পরমাণু কিশ্বা অংশ সংযোগ-প্রাপ্ডি 

নিবন্ধন পরস্পরের প্রকৃতি ও গুণসভৃত 

ফলাফল প্রাপ্ত হইয় প্রত্যেকেই রূপান্তরিত 

গতি ও শক্তি লাভ করে । গতি ও শক্তির 

পরিবর্তন ভিন্ন তাহাদের কখন বিনাশ হয় না। 

ন্থতরাং প্রত্যেক পরমাণু কিম্বা অংশের মধ্য- 

স্থিত সেই রূপান্তরিত গতি ও শক্তি তাহা: 
দ্রিগের প্রত্যেককেই প্রকৃতির সমতা ও 
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বৈষম্যমুসারে শ্রেণীবদ্ধবূপে সংস্থাপনও 

করিতে থাকে । অর্থাৎ সমপ্রকুতিবিশিষ্ট 
পরমাণুদিগের মধো সমজাতীয় ভাব এবং 

বিষম প্রকুতিবিশিষ্ট পরমাণু কিম্বা অংশ 

সকলের মধ্যে বিষম জাতীয় ভাব আন- 

য়ন করে। শক্তি ও গতির বিলয়শৃন্য 

অবস্থিতিই (90515661009 0£ 19:00 &0৫ 

00701190109 ০06 10060) সংমোগ উৎপন্ন 

বন্ত কিশ্বা বিষয়ের অংশ কিম্বা পরমাণু 

সমূহকে ঈদৃশ শ্রেণীবদ্ধরূপে সংস্থাপন করিতে 

থাকে। যদিও আমরা ইতিপূর্বে বারশ্বর 

বলিয়াছি বে, পারমাণব কিন্ব। আশৃভ্যন্তরিক 

গতির বিলোপান্তর পরমাণু কিম্বা অংশ সকল 

সংযোগাবস্থা প্রাপ্ত হয়; কিন্ত তদ্বারা এই 

প্রকার বুঝিতে হইবে না যে, পরমাণু 
কিন্বা অংশের আভাস্তরিক গতি সম্পূর্ণরূপে 

বিলোপ হইয়! যাঁয়। পারমাঁণব গতির আংশিক 

বিলয় অথবা আংশিক অবস্থতাবস্থাই বিলোপ 

বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। 

সংমোগ-উতপন্ন বস্তু কিম্বা বিষয়ের 

পরমাণু কিম্বা অংশ সকল আননন্দিষ্টাবন্থা 

হইতে নির্দি্ীবস্ত। 'এব* বিশৃঙ্খলাবস্থা হইতে 

শ্রেণীবদ্ধাবস্থা যেরূপে প্রাপ্ত হইতে থাকে; 

তাহা এক এক দেশীয় সমাজিক পদ্ধতি 

পর্ধালোচন। করিলে সহজেই উপলব্ধি হইতে 
পারিবেক । মনুষ্যদিগের পারস্পরিক মং 

যোগ দ্বারা সমাজগঠিত হইলে, শ্রেণীবিভাগ 
কিন্ব! জাতিবিভাগ পদ্ধতি প্রভৃতি গ্বাভাবিক 

নিয়মান্থনারেই সমৃপস্থিত হইতে থাকে। 

মনুষাগণ সামাজিক বন্ধন দ্বার সংযোগাবস্ক] 

প্রাপ্তিনিবদ্ধন পরস্পরের প্ররুতি ও গুণ- 
সম্ভৃত ফলাফল ভোগ করিতে থাকে; এবং 
তন্নিবন্ধন প্রত্যেকেই রূপান্তরিত জীবনগতি 

প্রাপ্ত হয়। পরে তাঁহাদের সেই রূপাত্বরিত 



বি ২৮ ২৩২ 

প্রকৃতি কিম্বা! জীবনগতির পারস্পরিক সমতা! 

ও বৈষম্যানুসারে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে 

বিভক্ত হয়। প্রকৃতি সন্বস্ীয় ঈদৃশ সমতা 

ও বৈষম্যের সমানুপাঁতান্থনারেই 11019)৮ 

€০091])) মানবমগ্ডলী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে 

বিভক্ত হইতে থাকে । 

আমর। ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, আদিম 

অবস্থায় মনুযাগণ পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন 

হইয়| কাল যাঁপন করিত। কিন্ত ক'লক্রমে 

শ্রম-বিভীগ (])115101.0£ 101)901) পদ্ধতি 

প্রবত্তিত হইলে এবং পূর্ববোলিখিত ভন্যান্ 

কারণবশতঃ মনুষ্যগণ ক্রমে সমা বদ্ধ হইতে 

লাগিল। কিন্তু মনুষাসমাজের আদিম 

অবস্থায় হয়ত এক বাক্তি রাজ। হইয়া অপর 

সমুদায়কে শাসন করিত। তৎ্কালে শাম্ন 

কার্ষ্ের সুমুদায় ভার এক ব্যক্তির হস্তে 

্ন্ত ছিল এবং শাসনপ্রণাণী অনিদ্দি্ী 

বস্থায় ছিল। তৎপর কালক্রমে সামাজিক 

আল্পতন বৃদ্ধি সহকারে এবং সাম:জিক 

সংযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজা, মন্ত্রী, বিচা- 

রক, শাস্তিরক্ষক, ব্যবস্থাপক-সমাজ প্রভৃতি 

বিভিন্ন বিভিন্ন শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে শাসন 

 কার্যের ভার বিভক্ত হইয়া শাসন প্রণালী 
সেই অনির্দি্টাবস্থা হইতে নিদ্দিাবস্থা প্রাপ্ত 
হইতে লাগিল ৷ আবার আদিম অবস্থায় শ্রম- 

বিভাগ পদ্ধতি কথপ্ণত রূপে প্রবর্তিত হইলে, 

কোন ব্যক্তি হয় ত দুই মান রজকের কার্ধ্য 

করিয়! জীবিক। নির্বাহ করিত এবং অপর 

ছুই মাস তন্তবায়ের কার্ধ্যে নিযুক্ত থাকিয়া 
বন্দি প্রস্তত করিত। কোন ব্যক্তি কোন 

একটা নির্দি্ ব্যবসা অবলম্বন করিত না । 
কিন্তু কাল সহকারে এক শ্রেণীস্ব লোক 

কেবল রজকের কার্য করিতে লাগিল এবং 

পর 'লৌশীস্থ লোক তত্ববায়ের ব্যবসা জব. 

পোপ শি 

পির মস্. 

১ম খণ্ড, ওম সংখ্যা । 

লশ্বন করিল। এই প্রকারে অনির্দিষ্টাবস্থ! 
হইতে প্রত্যেক শ্রেণীস্থ লোক বিবর্তন-নিব- 

হ্ধন বিকাশ দ্বারা! ক্রমে নির্দিষ্াবস্থা প্রাপ্ত 

হইতে লাগিল । ঈদূশ শ্রেণী বিভাগ বিব- 
তন-নিবন্ধন-বিকাশের অনিবার্ধ্য ফল। 

জনবিশেষের নগাধীন ইস্ছা। কিম্বা অনিচ্ছা 

বার] ঈদৃশ শ্রেণী বিভ.গ নিবারিত কিন্বা 

প্রবর্তিত হইতে পারে না, এবং ঈদৃশ শ্রেণী 

বিভাগ আব'র জনবিশেষের প্রচারিত নিরম 

দ্বার। চিরস্থায়ী হইতে পারে না। আধ্য. 

মহর্মিগণ সামাঁদ্গিক ঈদৃশ প্রচলিত শ্রেণী 

বিভাগ চিরস্থায়ী করিতে চে। করিয়! ভার- 

তের অশেষবিধ অনি সাধন করিয়াছেন 

ভারতবর্ষ সত্যতা, সম্বন্ধে কথঞ্চিত উন্নতি 
ল[ভ করিলে আধ্য নহর্ষিঘণ সামাঁ'জক অব- 

স্বার গতিরোধ করিয়। সমাজের সাম্যাবস্থা 
রক্ষা করিবার জন্য তছুপযোশী সামা" 

জিক ও রাজনৈতিক নিয়ম প্রচার করিগ্ে 

লাগিলেন। এই সকল প্রাীন মহ্র্ষি- 

দিগেয় মধ্যে অনেকেই সামাজিক সাম্যাবস্থার 

ফলাফল ও মঙ্গলস[ধন, উপকারিতা ও অন্গু- 

পকারিতা। যেরূপ বুবিতে পারিয়াছিলেন» 

মামাজিক উন্নতি সম্বন্ধীয় নৈসর্গিক নিয়ম 

সম্বন্ধে তাহাদিগের সেরূপ অভিজ্ঞত। ছিল, 

না। জগধিখ্যাত ফরাশি দার্শ।নক অগন্ত 

কমৃত বলিয়াছেন যে, কি প্রাচীন গ্রীক 

দার্শনিকগণ, কি অপরাপর দেশের প্রাচীন 

দার্শনিকগন, সামাজিক গতি সম্বন্ধীয় নিম 

বিষয়ে নকল দেশের প্রাচীন দার্শনিকের! 

নিতান্ত অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।* 
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৯ ও শপ 

িক গতি সম্বন্ধীয় নিয়ম বুঝিতে ন1 পারি- 

রই লাগাজিক সাম্যাবস্থাকে চিরস্থায়ী করি. 

বার জন্য বিশেষ যত করিরাছিলেন । 

ঘেনকল কারণ বশতঃ সামরিক শ্রেণী 

বিভাগ হয,তাহা নামজিক বৈষম্যাবগ্ু। এবং 

অধাভারত। 

বস্ততঃ ভাঁরতবাসী আর্ম্য-মহরধিগণ সামা- 

হত৩ 
শপ ০০ ১.০ পজ 

সামাজিক দিঙ্লেষণ (৪০০71 80270026108. ) 

সম্বন্ধীয় নিয়ম ব্যাখ্যা করিবার সময় বিশেষ 
রূপে উল্লিখিত হইবে । ঈদৃশ শ্রেণীবিভাগ 

যে বিবর্তন নিবন্ধন বিকাশের অনিবার্ধয 

ফল, ভাঁহাই কেবল এই স্থানে উল্লিখিত 

৷ হইল । 

শি 

নবলীলা। 
ভূভীয় পরিচ্ছেদ । 

০ পু 

আগুন জ্রলিরা উঠিল । 

রাত্রি হইয়।ছে, দিবসের আন্দোলন একটু | সাবধান, পাড়ার ওদিকে কেহ যেও না! 
একটু থানিয়া অ'সিতেছে,_লোকের হিড়, 
লোকের চলাচল্তি একটু থামিয়। আসি- 

য়াছে। গোপনে কোথায় কি পরামর্শ চলি- 

এই প্রকারে ঘরে ঘরে একটু একটু কথাবার্তী 
হইতেছে, কিন্ত বাহিরের আন্দোলন আর 

নাই। পড়ার পাড়ায় দিবসে ফে কমিটা 

তেছে, কে জানে, কিন্তু বাহিরের আন্দোলন । বসিয়াছিল, সে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কনিটী 
একটু থাখিয়াছে। জননী শিশু সন্তানকে ! ভার্গিয়াছে বাহিরে কি ধার্য হইয়াছে, জানি 

ঘুম পাড়াইতেছেন আর বলিতেছেন, বিনোদ | না" কিন্ত ভিতরে ভিতরে আপন আপন ঘর 

বাবুদের বাড়ীতে যেও না, বিনোদ বাবুর! চিক করিবার চেষ্ট। হইতেছে। বিনোদ বাবুদের 

একঘরে হয়েছেন। শিশু সন্তানেরা ভাল | বাড়ীর মেয়েদের সহিত যে সকর্ল মেয়েদের 

মন্দ কিছুই জানে না, তাহার] বলিতেছে,_- | বিশেষ আম্ময়ত1 ছিল, তাহাদের প্রাণে এ 

কেন যাঁব নামা? বিনোদ বানু বড় ভাল | সকল. বাজিতেছে, তাহারা. একটু আধটু 

বাঁসেন, কত ভাল গ্রিনিন থেতে দেন। | গ্রতিবাদ করিয়। তিরস্কৃত হইতেছে। 

জননী আর কিছু না বলনা ভয় প্রদর্শন বিনোদ বাবুর জননীকে পাড়ার একটা 
করিতেছেন,-বিনোদ বাবুদের বাড়ী গেলে | মেয়ে অত্রন্ত শদ্ধা করিত, সে নিষেধ সত্বেও 
ম!র খাবে। বালকেরা টুপ করিছেছে। গৃহের | বিনোদ বাধদের বাড়ীতে এসেছে; এসে, 

কর্তী আসির। গৃহের নকলকে বলিতেছেন, | বিনোদ বাবুর জননীর নিকট বলিতেছে, 
“ওমা, দেশের হলে! কি, জোর করে সক- 
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লকে ঘরে বেঁধে রাখতে চায়। আমি ত 

ত1 পারিনে, এতকাল 'যার্দেরে আত্মীয় 

| ভেবেছি, আজ হঠাৎ কেমন করে তাহা- 



(১ খণ্ড, ্ ম সংখা | 

দের দর বাড়ী পর্া্ত যাওয়া বন্ধ কর্ব।* বিনোদ 
বাবুর জননী ধীর শ্বরে বলিলেন,_“ভুমি 

আর এস না মা, কেন বিবাদের পথ খুলবে ? 
দলাদলিতে লোকের বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ 

পায়, হঠাৎ তোমাকে অপমান কর্বে, তুমি 
আর এস না।” 

ভ্ীলেক;-তা তো থাকৃতে পারিনে, 

আপনি বলেন তার কি বল্বঃ কিন্ত 

আমিতে। আপনার নিকট মনের সকল 

কথা না বলে পারিনে। 

এই যময়ে নিকটে শ্্রীলোকের পদ শব 

রত হুইল । জননী বলিলেন--দেখ, হয় 

ত কেহ তোমাকে খুঁজতে এসেছে? 

এই নময়ে হঠাৎ একটা আ্রীলোক 
আসিয়া জননীর পায়ের উপর পড়ুয়! 

কাদিতে লাগিল। জননী বুবিলেন-স্ত্রীলো- 

কী স্থলোচনার ভগ্নী। বিনোদ বাবুর মাতা 

বগিলেন,_-কীদ্দিস্ কেন, কি হয়েছে বল? 

স্থলোচনার ভগ্ী কাদিতে কাদিতে বলি- 

লেন, আপনি যদি সদয় না হন, আপনি 

যদি রক্ষা! না করেন, তবে আজ আমার 

প্রাণের স্থলোচন! ভেসে যায়! রস 

অনস্তদেবীর প্রাণে আঘাত লাগিল, 

ক্রনানে হৃদয় ব্যথিত হইল, বলিলেন, কোন 

ভয় নাই, কি হয়েছে বল্। 

কুলকামিনী বলিল, গ্রামের সকল মা- 

তাল জ্কুটেছে, আজ আর স্থলোচনার রক্ষা 

মাই; আপনি যদি আজ রক্ষা না করেন, 

তবে আমর! জন্মের মত ভেসে বাই। আর 

আমার প্রাণে সয় ন1! 
_ অনস্তদেনীর হদয়ে শেল বিদ্ধ হইল, বলি- 

লেনঃ--কি ?--গোপালপুরের এই অবস্থা? 

জোর করে ধর্ম লোপ কর্বে, তা কখনই হবে 

 না। এই বলিয়া অনস্তদেবী' গভীর ম্বরে 

বিলোদবাবর চ্যেষঠ ভ্রাতা সুরেশচন্্রকে ডাকি, 
লেন। স্থুরেশচন্ত্র আসিলে জননী বলিলেন, 

স্থরেশ, বিনোদের অপরাধ ভুলে যাও-_ 
গোপালপুরে জোর করে কাহারও ধর্মশোপ 

কর্বে, ইহা আম সইতে পারিনে । এখনই 

লোকজন লয়ে তুমি যাঁও। ম্থলোচনাকে 

উদ্ধার করে জান। টাকার জন্য ভয় কর 

না, বত টাক লাগে আমি দ্িব। 

আগুনে ঘ্বত নিক্ষিপ্ত হুইল, স্ুরেশচন্দ্ 

ইতি পুর্বেই ক্রোধে অধীর হুইয়াছিলেন), 

জননীর আদেশ পাইয়া তৎক্ষণাৎ, লোক- 

জন লইয়া চলিলেন ৷ বিনোদ বাবু আশু 
বিপদ গ্ণন। করিয়া বারঙ্গার দাদাকে নিষেধ 

করিলে, কিন্ত সুরেশ জননীর আদেশ ল- 

ভ্ঘন করিবার লোক নহেন, তিনি বেগে 

চলিলেন। বিনোদ বাবুও অগত্যা] সঙ্গে সঙ্গে 
চলিলেন। 

স্থরেশচন্দ্র যে সময়ে লোক জন লইয়। 

উপপ্তিত হইলেন, সে অতি ভয়ানক নময়, 

সে সময়ের ঘটনা লিখিতে শরীর শিহরিয়। 

উঠে । কুলকামিনীর জননী মদে সংজ্ঞাশৃন্ভ 

হইয়া বাহিরে পড়িয়া রহিধাছে, গৃহের অভা- 

স্তর হইতে আর্তনাদের করুণ শ্বর গগণ ভেদ 

করিয়া! উঠিতেছে +-পাঁষওড দল আমোদে 
মত্ত। “দিদি, আমাকে বিষ দে, আমাকে বিষ 
দে, আর বাঁচব না, আজই মরি, দ। কই ?-- 

হায়)হার, দি এমন নিঃবশ্বল করে আমাকে 

ফেলে তুই কোথায় গে,ল। বুঝেছি--আমার 

সহায় সংসারে কেহ নাই --আকাশে কি 

দেবতার! নাই? তারা কি আমাকে রক্ষা 
করবেন ন।? রে পাষণ্ড, আমাকে ধরিস্নে, 

এখনই তোর বুকে লাথি মার্ব ৷ এ দেখ. 
বর্গে দেবতার! আমার সহায়--আমার সহিত 

তোরা পার্বি? কখনই না। আর, আর, 
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কাছে আয়। 1 আজ আগে। তোদের মেরে তবে 

হবিষ খেয়ে মরি । উঃ পারিনে, উঃ পারিনে, 

গাঁষগুদের সহিত আর পার্লেম না,-বিনোদ 

বাবু, তুমি কোথায়? দিদি গেল, তুমিও 

গেলে ? হায়, হায়, তবে আমার আর বুঝি 

উপায় নাই।” এই প্রকার আর্তনাদের 

ধ্বনি গৃহভেদ করিয়া আকাশে উঠিতেছে, 

এমন সময়ে ন্ুরেশচন্দ্র কুদ্রমূর্তি ধারণ করিয়া 

লোকজন লইয়া উপগ্চিত হইলেন ৷ স্ুলো- 

চন। উন্মত্তের গায় হইয়াছেন, তাহার করণ 

গ্রে পাষাণ পর্ধ্য্ত বিগলিত হয়, বিনোদ 

বানু এতক্ষণ শাস্তভাবে ছিলেন, কিন্ত ্থলো- 

চনার স্বর শুনিয়। ক্রোধে অধীর হইলেন, 

সুরেশ ও বিনোদন উভয়ে বীরের স্ায় গৃহে 

প্রবেশ করিলেন। স্ুরেশ ও বিনোদ যখন 

দরজ] ভাঙ্গিয়। গৃহে প্রবেশ করিল, তখন 

. পাষণ্ডের। ভীত হইয়া পলায়ন তৎপর 

হইল,_স্ুলোচনা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া মৃত্তিকায় 

পড়িলেন। ন্ুরেশের লোকের। পাষণু- 

দ্রিগকে গ্রহার আরম্ভ করিল । তুমুল কাও 

বাধিয়া গেল--চতুর্দিক হইতে আরো লোক 

আসিতে লাগিল, উভয় দলে ঘোর 

গ্রাম উপস্থিত হইল ॥ বিনোদ বাবুর 

আদেশে স্ুলোচন'কে পারের ঘরে লইয়া 

যাওয়া হইল। এদিকে ছুই ভাই মত্ত হইয়া 
গ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। কতক্ষণ পরে 

পাঁষগুদিগের দল পরাজিত হইল ।যখন ২।৩ট। 

খুন হইল, তখন তাহারা ভ ভীত হুইয়! পলায়ন 

করিল। সুরেশ ও. বিনোদ বাধু উভয়ে 

স্থলোচনীকে লইয়া বাড়ীতে আগমন করি. 

লেন। স্ুলোচনা তখন অচেতন, কিছুই জানি- 

লেন না। দলাদলির আগুনে ত্বত নিক্ষিপ্ত 

হইল-_.আগুন জলিয়! উঠিল । 
চালিত) 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 

দলাদলির প্রথম অধ্যায় । 

পরদিন কমলমণি, স্থুলেচনার মাতা, 

বক্ষে আঘাত করিয়। হাহাকার করিতে | 

ল/গিলেন। কমলমণির স্বার্থ কেবল অর্থ, 

আজ যদি কেহ কতকগুলি টাকা! কমলমণির 

হস্তে দিতে পারিতি, তবে কমলমণি নিঃশব্দে 
আবার সংসাঁর পাতিতেন, আবার সুখ অন্বে- 

যণ করিতেন। কিন্তু অর্থ দিয়া কেহই-- 
বিনোদ বাবুর দলের কেহই কমলমণির মনের 

আগুন নির্বাণ করিল না;-স্মৃতরাং কমল- 

মণি বিপক্ষে যোগ দিলেন, স্থরেশ ও 

বিনোদের নর্ধনাশের চেষ্টায় রত হইলেন। 

প্রথমতঃ গোপালপুরের আপামর সাধারণ 
জুটিয়। বিনোদ বাবুদের বাড়ী যাওয়। বন্ধ 
করিল; পরে ধোপ। নাপিত বন্ধ করিবার 

চেষ্ট! করিল- গ্র/মে গ্রামে রাষ্ট্র করিয়া দিল, 
_-কমলমণির হাত হইতে ছিনাই॥। লইয় 
বিনোদ ও ন্থুরেশ স্থুলোচন! ও কুলকামিনীর 

নতীব নষ্ঈঁ করিয়াছে, সুতরাং তাহাদের 

স্লাতি গিয়াছে । গ্রামে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। 

ব্রাহ্মণ পণ্ডিজ্গণ ন্মুরেশচন্দ্রদের বাড়ীতে 

প্রকান্তে যাতায়াত বন্ধ করিল, অর্থের প্রলো- 

ভন ছাড়িতে না পারিয়। গুপ্ত ঘার খুলিল। 

ধোপা৷ নাপিত বন্ধ হইল-_চতুপ্দিকে নিন্দার 

রোল উঠির। গেল। ন্ুরেশের এ নকল সহ 

হইল না, তিনি দেশের লোকদদিগকে 

যথেচ্ছ! গালি দিয় স্থ[নাস্তর হইতে ধোপা 

নাপিত আনায়ন ক্রলেন- ত্রাক্ষণ আনি- 

লেন। ক্রমে চাকর চাকরাণী পলায়ন 

করিল? স্থরেশ স্থানাস্তর হইতে চাকর চাক- 

রাণী আর জুটাইয় আনিতে পারিলেন না। 

গোপালপুরে একটা হ্কুল ছিল, স্কুলের শিক্ষণ 
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কেরা বিনোদের সহিত অকৃত্রিম ভালবাসায় 

জড়িত ছিল; তাহারা বিনোদের সহিত 

সাক্ষাতা্দি করিত বলিয়। গ্রামের লোকেরা 

'ীহাদিগের প্রতি ক্রোধান্ধ হইয়! "উঠিল । 
একজন শিক্ষক তাহাদের গ্রাম হইতে এক- 

জন চাকর আনিয়! দিয়াছিল বলিয়। তাহার 

হুকা বন্ধ হুইল।--কেবল . তাহা নহে, 
তাহাকে স্কুল হইতে তাড়াইবার জন্য বিশেষ 

(১ম খণ্ড, ৫ লংখ্যা ৷ 

রও. দৃষ্টি নাই-এদ্দিকে এই আনে লমের 
সময় মদের আদর অত্যন্ত বাড়িল, পূর্বে 
অনেক দুরে মদের দোকান ছিল, ক্রমে যখন 
আয় হবা্ধ হইতে লাগিল, তখন দোকানীর। 
আদিয়। গোপালপুরে ঘর বাঁধিল। একদিকে 
গোপালপুরের এই প্রকার শোচনীয় অবস্থা, 
অন্যদিকে কি হইল, ভাহাও বলিতেছি। সেই 
রজনীভে যাহার। গ্রহার সহ্য করিয়াছিল, 
তাহারা সে কথ! গ্রামের মন্তরান্ত লোকদ্িগকে 

গ্রামের লোকেরা পদে পরে অপমান । কাহাকেও বলিল না--গাছে.তাহার] বিরক্ত 
করিতে লাগিল--পদে পদে নির্যাতন করিতে | হয়। কোন প্রকার মকর্দমাও উপস্থিত 
লাগিল । শিক্ষকেরা একত্রিত হইয়া উপরি- ; করিল না। এমন কি, কমলমণি যদি কলের 
ঘন কর্ম্মচারীদিগকে এ কথা জানাইলে গবর্ণ- | বাঁড়া বাড়ী নাইয়া মেয়েদের ছুদ্দশার (7 
মেপ্ট হইতে যখন বিশেষ কোন বন্বোবজ্ত | কথা--অপহরণের কথা ন| বলিতেন, তবে 
হইল না, তখন একে একে শিক্ষকেরা স্কুল সেই রনী ঘটনা আর কেহই জানিতে 
পরিত্যাগ করিল। 'সবশেষে স্কুলটী এক গাণিত কি না সন্দেহ ছিল। সেই জন্ঠই 
প্রকার উঠিয়! গেল। গ্রামের লোকের বলিল, | বলিস্বেছিলাম--কমলমনির হাতে, যদ্দি কেহ 

ছেলেদের বিদ্যাপিক্ষাই দর্বনাশের মূল, । অর্থনংবোগ করিত, এ পর্যন্ত গোলমাল 
শিক্ষায় প্রয়োজন নাই । ইহ। বলির] বালক: ূ চুকিয়া বাইত। তবে এ লোকগুলি মিলি॥। 

দিনকে জ্যাটাম্ির দলে ভর্তি করিয়া দিল-- । ভিতরে তিতরে স্থ,শচন্দ্রের অনিষ্টের চেষ্টায় 

দলাদলির “ক খ” শিক্ষা দ্রিতে লাগিল । ; “তহইল। প্রথমতঃ ইার। প্রতিজ্ঞা করি- 
স্কুলের যে দশা ঘটিল_-পোষ্টাফিসেরঞ্জ য়াছিহ্ী, স্থরেশ বা 1িনোদকে যেখানে 
গ্রায় তাহাই ঘটিল। গ্রামের লোকের! | পাইবে, দেইখানে ধরিয়া প্রহার করিবে, 

পোষ্টপিয়নকে প্রথমতঃ বিনোদ বাবুদের | কিন্ত সে আশা পূর্ণ করা বড়ই কঠিন হইল। 
বাড়ীতে পত্র বিলি করিতে নিষেধ করিল, ূ স্থরেশ ও বিনোদ যখন বাড়ীর ঝা।হর হই- 

পিয়ন সে কথা অগ্রাহা করিল-ন্তুতরাং | তেন, তখন ৩৪ জন করিয়া অস্ত্রধারী 
একদিন তাহাকে প্রহার স্য করিতে হইল |; সর্দার হহাদিগের সক্ষে থাকিত। এদিকে 
পিয়ন কর্ণত্যাগ করিল--গ্রামের ভাবগতিক ; নিরাশ হইরা তাহার! প্রতিজ্ঞা করিল, স্থুরে- 

' দেখিয়া! পোষ্টমাষ্টারও স্থানাত্তরে গমনের : শের বাড়ীর ভ্্রীলোকদিগকে অপমান করিবে। 
অভিমত জানাইলেন, কিন্তু তাহা কার্যে | কিন্ত তাহাও হতভাগ্যদের দ্বারায় ঘটিয়া 
পরিণত হইল না। কিয়দ্দিরম পরে ভাক- | উঠিল না, স্থরেশ ও বিনোদ গোঁপালগুরের 
ঘর হইতে চুরি আরম হইল । এই প্রকারে | নধ্যে অর্থ সন্বদ্ধে সর্বাপেক্ষ! ধনী) স্ত্রীলোক 
পোষ্টাফিসটাও যায় যায় হইল । স্ষুল গেল-- | দূরে থাকুক, কোন চাকরকে অপমান করিতে 

রঃ পো ফিস যায় যায় হইল, _সেদিকে ফাহা । পারে, এমন লোক গোপালপুরে নাই। অর- 

চেষ্। হইতে লাগিল । স্কুলের 'খিক্ষকদিগকে 

পপেসপিী সা শসপিসপসপস্পি পা পাশ ২ শী পেস শশী তিশাকে শিস 
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শেষে ভাহার। প্রতিজ্ঞা পা প 

বাড়ীতে পড়িয়। চুরি করিবে ।, একদিন রাজ্রে 

ইহারা কয়েকজন জুটিয়া সিদ কাটিয়া 

স্ুরেশদের গৃহে প্রবেশ করিল । এ সম্বন্ধে 

ইহাদিগের ৰকলেই অপরিপক্ক, গৃহে প্রবেশ 

করিয়াই ইহারা ধরা পড়িল। ন্মুরেশচন্ত্ 

নিজহন্তে উত্তম মধাম প্রহ।র করিয়! পরদিন 

ইহা্দিগকে পুলিসৈ চালান নিলেন । পুংলদ 

আদিয়। গ্রামে পড়িয়। ইহ!দ্িগের বাড়ী অন্ধু- 

সন্ধান করিল, --কতপ্রকা'র নির্যাতন করিল; 

_কেহু কেহ অর্থ দ্বার নির্ধাতনের হাত 

হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন ; যাহাদের অর্থ 

ছিল না, তাহাদিগকে অশেষ প্রকার কষ্ট 

সহা করিতে হইল'পরে কয়েকজনকে 

শ্রীবরে পর্যন্ত প্দনিক্ষেপ করিতে হইল । 

গ্রামে এই প্রকার চতুর্দিকে ছুলস্থুল পড়িয়া 

গেল-_দলা?লিতে গ্রামের স্কুলটী উঠিয়! গেল 

. পোষ্টাফিসটা যায় যায় হইল, ব্রাহ্মণপণ্ডিত- 

দের ঘরের তগুল শেষ হইয়া আদিল,_অনেক 

দরিদ্র লোকের অভাব বাড়িয়া উঠিল--কেহ 

কেহ শ্রীঘরে গমন করিল । দলাদ'লতে 

গোপালপুরের লোকেরা মত্ত-_-এসকলকেই 

তহার। উন্নতির লক্ষণ মনে করিল 

গোপালপুরের বর্তমান অবস্থায় কাহারও 

অশ্রপাত হইল না। দলাদলির প্রথম 

অধ্যায় শেষ হইল । 

. পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 

দলাদলির অনল গৃহে ! 

সেই রজমীতে ন্মরেশচজ্জ লোকজন 
লইয়া বখন ন্ুলোচনাকে উদ্ধার করিতে 
গমন করেন) তখন ক্কুলকামিনী, ্ুলোচনাঁর 

 মধান্ডায়ত৭ ই. 
ভগ্রী, স্ুবেশচন্দ্রের - নিকটই ছিলেন। . 

যখন স্মুলোচনাকে লইয়। সুরেশ ও বিনোদ 

বাবু গৃহে ফিরিলেন, তখন কুলকামিনীর 

আহলাদের সীমা! রহিল ন।। বিহগ-শিশু 

শিকারীর ভয়ে ভীত হইর। ষে প্রকার জন. 

নীর পক্ষপুটের আড়ালে অঙ্গ টাকিয়া নিরা- 

পদ মনে করে, কুলকাঁমনী ও স্থুলোচনা 
আজ অনস্তদেবীর শ্নেহ-পক্ষপুটে আপনা- 

দিগকে ঢ।কিয়। সেই প্রকার নিরাপদ মনে 

করিলেন । অনস্তদেবী উভয়কে আপন 

আশ্রয়ে জননীর শ্াার রাখিলেন- আপন 

আশ্রয়ে পালনাঁকরিতে লাগিলেন । কিন্তু ক্রমে 

ঘখন দলাদলির আগুন জলিয়া! উঠিল, তখন 
_সেই উত্তাপ অজ্তঃপুর পর্য্যস্ত পৌঁছিল। দেশ- 

ময় রাষ্ী হইয়াছে,__বিনোঁদ বাবু ও নরেশ 

চন্ত্র সুলোচন! ও কুলকামিনীর প্রতি আকৃষ্ট 

হইয়া! ইহাদিগকে অপহরণ করিয়াছে । ক্রমে 

এই সংবাদ অস্তঃপুরে পৌছিল--স্ুরেশের 

স্ত্রী আনন্দময়ী, এবং বিনোদের ল্লী শাস্ত- 

ময়ীর হৃদয় মন বিষাদে মলিন হইল, মুখ 

ভার হইল । পাড়ার ছুষ্ট মেয়েরা $ কথার 

্ংচড়াইয়। এমন ভাবে ইহাদিগের নিকট উপ- 

স্থিত করিতে লাগিল যে, অবশেষে হ্হারা 

স্ুলোচনা ও কুলকামিনীকে ঘোরতর বিদ্বেষের 

চক্ষে দেখিতে লাগিলেন । অনস্তদেবী পু্র- 

বধুদিগকে ও ইহাদিগকে সমান চক্ষে দেখি- 

ছেন, ইহাও ক্রমে অসহা হইয়া উঠিল । 

অসহায় স্থলোচন। ও কুলকামিনীর এ অবস্থা 

বুকিতে বাকী রহিল না। অল্প সময়ের মধ্যে 

ইহারা কলি বুনিতে পারিলেন। এক 

দিকে বাহিরের দলাদলির আন্দোলনে ন্মুরেশ 

চন্জর ও বিনোদের অশেষবিধ কষ্ট সহ্য করিতে 

হইতেছে, এদিকে অস্তঃপুরে হিংপার অনল.. 

জলিয়া উঠিয়া ইহাদিগের হদয়ের শাস্তি 
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বিনাশে উদ্যত-_এই চিন্তা স্মলোচন ও কুল- 
কামিনীর হৃদয়ে কালিমা আনয়ন করিল ;-- 
উভয়ের মুখ মলিন হইল, উভয়ের শরীর 

ককশ হইয়। আসিতে লাগিল । কি করিবেন, 

কোথায় যাইবেন, উভয়ের অন্তরে এই 

চিন্তা, উভয়ে উভয়ের মুখের পানে চাহিয়| 

থাকিতেন।- অনস্তদেবী ভাল মন্দ কিছুই 
জানেন না-তিরক্কীর করিয়া সময়ে সময়ে 

 বলেন-_-“হা! লো, দিন দিন তোদের এপ্রকার 

ভাব দেখছি কেন? বাড়ীর মেয়ের মত কাজ 

কর্ম কর্বি, না অল হয়ে বসে থাকিস্। 

অনস্তদেবী গমন কর্কশ কথাই বা! কেন বলেন? 

ইহার কারণ আর কিছুই নহে, শান্বময়ী ও 

আননাময়ী আজ কল সর্ববাই ইহাদিগের 

বিরুদ্ধে কথ| বলিয়! থাকেন। ম্পঃ কোন 

কথ, শাশুড়ীর নিকট বলিতে পারেন না, 

কিন্তু নানা রকমে শাশুড়ীর মনে সন্দেহের 

গরল ঢাঁলিয়। দিতে ইহার! চেষ্ট। করিতেছেন । 

শ[গুড়ী ঠাকুরুণ ই্াদ্িগকে সমান চক্ষে 

দেখেন, ইহা ইহাদের প্রাণের অপহা । এজন্য 

হহার। সময়ে সময়ে মুখ ভার করিয়। থাকেন, 
কখনও ব। শাশুড়ীকে অলক্ষিত তাবে ঠাট্টা 
করেন, কখনও শাশুড়ীর কথাকে অগ্রাস্থ্য 

করেন। এই প্রকার করিয়াও অনস্তদেবীর 

মন যখন বিরক্ত হইল না, তখন ইহারা গৃহ- 

কার্যে শিথিলতা দেখাইতে লাগিলেন। 

যদি শাশুড়ী এজন্য তিরক্কার করিতেন, তাহা 

হইলে বধূর বলিতেন, আমরা চারিজনে 
সমান কান্দ করিব,ভাঁগ করিয়া দিন। শাশুড়ী 

বলিলেন, এর! কি তোদের সতিন, হ্যালো, 

এদের প্রতি তোদের এত হিংস। কেন? 

ছুই চারি দ্দিনের 'জন্ত এরা এসেছে, এর! 

আবার কাজ কর্ণ কি করবে? শাস্তমরী 

বলিলেন, তৰে আমারও কর্ব না। ,এই 
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প্রকার জিদ রক্ষ1 করায় গৃহের কার্যযাঁদিতে 
বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। অজনম্তদেবীর 
মন ক্রমে ক্রমে বিরক্ত হইয়! উঠিল; তখন 
স্থলোচন! ও কুলকামিনীকে তিরক্কার করিতে 
আরম্ভ করিলেন। অনস্তদেবী, বধুদিগের 

গুঢ় অভিসন্ধি কিঃ তাহা জানিতেন না। 

অনস্তদেবী ষখন ইহাদিগের প্রতি একটু 
একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিতে লাগি- 

লেন, তখন ন্থুরেশ ও বিনোদ একটু অসন্তষ্ 

হইলেন। ইহারাও ভিতরের কোন শংবাদই 
জানিষ্টেন না, জানিতে পারেন নাই। ইহারা 

মনে ফ্ভাবিলেন, জননীর তিরস্কারেই স্থুলো- 

চনা ও কুলকামিনী মলিন ও কৃশ হইতেছে। 
জননীর প্রতি ইহাদের উভয়ের শ্রদ্ধ৷ ছিল, 
তাহার একটু হান হইল। জননীকে হ্হার! 
ভালবাসার একটা প্রতিমূর্তি মনে করিতেন, 
কিন্ত জননীও যখন ইহাঁদিগের প্রতি বিরক্ত 

হইলেন, তখন ইহারা মনে ভাবিলেন, গৃহে 

অশান্তির আগুন না রাখিয়া ইহাদ্িগকে 
পৃথক করিয়। দেওয়া ভাল। ন্ুলোচন! ও 

কুলকামিনী ভিতরের সকল সংবাদই জানি- 

তেন, ইহার! এই প্রস্তাবে আরো অনন্তষ্ 
হইলেন; মনে ভাবিলেন, পৃথক থাকিয়। ইহার 

পর স্থরেশ ও বিনোন বাবুর নহিত আমর 
যদি কথাও বলি, তাহা! হইলেও লোকের মনে 

সন্বোহ হইতে থাকিবে। বধূর এ প্রস্তাবে 
সন্ত হইলেন। অনস্তদেবী সম্মত হইলেন না! 

স্থরেশ ও বিনোদ জননীকে বলিলেন-- 

তোমার জন্তই আমর! ইহাদিগকে স্থাঁনাস্তরিত 

করিতে চাই, তুমি ইহাদিগকে আপনার 

কন্ঠার ম্যায় পালন করিতে পারিতেছ 
না। অনজ্ভদেবীর প্রাণে সৃম্তানদিগের এই 
কথা অসহ্য হইল, তিনি অশ্রু ফেলিয়া বলি- 

লেন, দ্যাধ সমরেশ, দ্যাখ বিনোদ, আমি. 
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একদিনও ইহাদিগকে পরের চায় দেখি 

নাই, যদি দেখে থাকি, ভগবান যেন আমার, 

সর্বনাশ করেন। 

বিনোদ বাবু ধীর স্বরে বলিলেন, ভবে 
ইহারা দিন দিন মলিন হইতেছে কেন? 

ইহাদের মনে কিসের চিত্তা? 
অনস্তদেবী বলিলেন,--আমি তা কিছুই 

জানি না, দোহাই তোদের,আম[কে অবিশ্বাস 
ফরিস্নে, আমি তাহার কিছুই জানিনে ! 

সুরেশচন্দ্র ও বিনোদ বাবু জননীর কথায় 

আরন্ত হইলেন, স্থানাস্তরে . রাখা স্থগিত 

হইল। ইহারা উভয়ে কারণ অনুসন্ধানে 

নিষুক্ত হইলেন ) স্থলোচন! ও কুলকামিনীর 
নিকটে বসিয়! ইহার নিজ্জনে এই মলিন 

ও বিষঞ্ধ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে 

লাগিলেন। স্মুলোচন। কিছুই বলিল ন1-- 

কুলকামিনী বলিল,-আমাদের অবস্থ৷ আমরা 

সকল সময়েই ভাবি-_ভাবিয়। ভাবিয়ই এই 

দশা উপস্থিত হইয়াছে । স্মুরেশচন্দ্র বলি- 

লেন,_- তোমাদের কিসের ভাবনা ?--আমর! 

থাকিতে তোমাদের কোন চিত্ত। নাই। 

তোমর! যাহ! বলিবে আমর! তাহাই করিব । 

স্থুরেশৈর এই কথা আনন্দময়ী আড়ালে 

থাকিয়! শুনিলেন। তাহার মনে পূর্ববে ষে 

সন্দেহ ছিল, সেই সন্দেহ আরো ঘনীভূত 
হইয়! উঠিল ?_-মনে মনে প্রতিজ্ঞ। করিলেন, 

হয় আমি বিষ খাইয়া মরিব, না হত ইহা- 

দিগকে মারিব।” / 
স্রেশচন্দ্রের কথা শুনিয়া কুলকামিনী 

বলিলেন, আপনারা আমাদের জন্য যাহা 

করিতেছেন, ইহা কেহ আপন ভর্ীর জন্তও 

করে না,--আমাদের জন্ত আপনার কত ক. 

সহ্য করিয়াছেন, আজও সহ্য করিতেছেন, 

ইহ| ভাধিলেও চক্ষে জল আসে । আমাদের 

দ্বারা যদি আপনাদের আরো অনিষ্ট হয়, 
তবে তাহ! আমর কি প্রকারে সহা কর্ব? 

বিনোদ বাবু বলিলেন,_-কি অনিষ্ট ? 

আমাদের কি অনিষ্ট হইবে? 

্ুলোচন! ক্রকুর্চিত করিলেন । কুল- 

কামিনী মুখ নত করিয়। বলিলেন, অন্ধু- 

সন্ধান করুন, জানিতে পারিবেন । 

বিনোদ বাবু পুনঃ বলিলেন,--কোথা য় 

অনুসন্ধান করিব ? 

কুলকামিনী পুনঃ ধীরে বলিলেন -গৃছে। 
স্থলোচনার অন্তর শিহরিয়া উঠিল--শরীর 
রোমাঞ্চিত হইল । কুলকামিনীর শেষ কথ! 

শুনিয়] ম্থুরেশচন্দ্র ও বিনোদ বাবু উঠিয়] 
গ্সেলেন। 

স্ুলোচন। কুলকামিনীকে তিরস্কার করিয়! 

বলিলেন_দ্িদি, কি সর্বনাশ করিলি ? 

দিদি কি সর্বনাশ করিল) তাহ! দিদি 
বুঝিল না। 

ইতিহাসে নাস্তিকতা । 
মানবজাতির সৌভাগ্য বলিতে হুইবে ষে, 

এ প্রত্যক্ষবাদী উনবিংশ শতাবীতেও এঁতি- 
হাসিক আলোচনার আবশ্তকত! এতদূর 
প্রতিপন্ন হইয়া উঠির়াছে যে, মহ্ছযাসমাজের 

উন্নতির জঙ্ক নুতন কোন সুব্যবস্থা করিবার 

পুর্বে পণ্ডিত মাত্রেই অতীতসাক্ষী ইতি- 
হাসের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন ।. বাস্ত- 
বিক, মন্থ্য্য সমাজের নিমিত্ত কোন নুন 
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প্রণালী উদ্ভাবন করিতে গেলে যি অভিজ্ঞ- 

তার প্রয়োদন হয়, তাহ! হইলে পুরাবৃত্তকেই 
জবলম্বন করিতে হয়; কেননা, পুরাবৃত্তের 

মত অভিজ্ঞতাদাতা আর দ্বিতীয় নাই 

বলিলেও অতুযুক্তি' হর না। এক ব্যক্ত 
জ্ঞানাভ্যুদয়ের সময় হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্স্ত 

অনেক পরিমাণে অভিজ্ঞত। লাভ করিতে 

পারেন সতা, কিন্ত সহত্র সহত্র ব্নরের 

সহশ্ন সহস্র লোকের অভিজ্ঞতা একত্র করিলে 

এক বাক্তির ত কথাই নাই, এক বংশের 
, লক্ষ লক্ষ লোকের অভিজ্ঞতাও অতি 'যৎ- 

' সামান্য বলিয়া প্রতীত হয়। অতএব এই 

রূপ অ.ভজ্ঞতা-সম্পন্ন ইতিহাস, নাস্তিকতা 

সম্বন্ধে যাহা! সাক্ষ্য দেন, তাহা অবশ্ঠ বুদ্ধিমান 

ব্যক্তি মাত্রেই শিবোধার্ধ্য করিবেন, সন্দেহ 

নাই। 
নাস্তিকতাকে তিনটী নাধ।রণ শ্রেণীতে 

বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম--যে 

মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অগ্রাহা ; দ্বিতীয়-_যে 

মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সন্দেহযুক্ত ; তৃতীয়__ 
ষে মতে ঈশ্বর একজন আছেন, কিন্তু মনুষ্য 

তাহার প্রকৃতি সন্ধে কিছুই জানিতে পাসে 

না। আমরা এই তিনটা মতকেই কাধ্যতঃ 
নাস্তিকত। ন'মে অভিহিত করিব । এই তিন 

মতেই (অন্ততঃ কথার) নীতির আবশ্তকত। 

্ীকার কক্নে। 

এখন প্রশ্ন এই নাস্তিকতা কতক'ল অনবি 

মনুষ্য সমাজে প্রচলিত? এই নাস্তিকতা কি 
.কান একটী মনুষ্য নমজকেও শাস্তি প্রদান 

করিতে সক্ষম হইয়াছে? 
আসিয়াতে ভারতবর্ষেই পর্বপ্রথমে মনো- 

বিজ্ঞানের উৎ্কর্ষ সাধিত হইয়াছিল; কিন্ত 

দুর্ভাগ্যবশত ঃ-এই হতভাগ্য দেশে নুশৃঙ্খলা- 

মষ্পন্ন ফোন ইত্তিহাস না থাকাতে কন্ত বৎ- 

সি ্ 
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সর পূর্বে এদেশে নাস্তিকতার মত প্রচারিত 

হয়, নির্ণয় কর! স্থৃকঠিন । 

চার্বাকদর্শন, সাজ্খাদর্শন এবং বৌদ্ধ দর্শন 
অল্পমধিক পরিমাণে নাস্তিকতান্থমোদক। 

কপিলনুনি শয়ং নাস্তিক ছিলেন কি ন! 

বল! ছুক্ষর। অনেকে বলেন, তিনি “ঈশ্বর 

অসিদ্ধ” মাত্র বলিতেন; কিন্ত প্রকৃত পক্ষে 

তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন । কিন্ত চা্ববাক, 

যে ঘোয় নাস্তিক ছিলেন'তাহার কোন সন্দেহ 

নাই। বুদ্ধদেব মত বিষয়ে নাস্তিক ছিলেন 

না বষ্টে,কিন্ত তিনি যেরূপ এঁক নিশ্চল উনা- 

নীন ঈশ্বরে বিশ্বান করিতেন, তাহাতে তাহা- 

কেওক্ষার্ধাতঃ নাক্তিক বল। যাইতে পারে। 

যদিও এই তিনটী দর্শনের প্রারভ-সমর নির্ণর 

করা জামাদের ছুঃবাধা, তথাপি মোটামোটী 
ইহ। ৰল| যাইতে পারে যে,এই তিনটা দর্শনই 
ঘ্বীঃক্ষম্মের অন্ততঃ 91৫ শতাব্দী পূর্বের আবি- 

তুতি হইয়াছিল। বৌন্ধদর্শন, সাঙ্খ্য ও 
চার্ব।ক দর্শনের পরবত্তী । 

শেষোক্ত ছুইটা দর্শন সম্বন্ধে ইতিহাস 
স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন, ইহাদের দ্বার! একটা 

ক্ষুদ্রতম সন্প্রনায়ও সংগঠিত হয় নাই। 
কিন্তু বৌন্ধদর্শন সন্বদ্ধে এ কথ। বল! যায় না॥ 
বুদ্ধের মত প্রচারিত হইলে, বোধ হয় ভারত- 

বর্ষের এমন কোন প্রদেশ ছিল না, যেখানে 

তাঙ্ছার মতাবলম্বী লোক ছিল, না। এখন 

বিবেচ্য এই, বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে কি 

কারণে তাড়িত হইল। পণ্ডিতের। ছুইটী 

স্যুক্তিসম্পন্ন জন্গুমান উপস্থিত করিয়া 

থাকেন। প্রথম,-ত্রাঙ্গণের। ম্মাপনাদের 

সম্ম[ন রক্ষার্থ সর্বত্রই বৌদ্ধধর্ম অগ্রাহ্য করিয়া 
ছিলেন। এই বুক্তির একটী' সমান্তরাল 
দৃষ্টাস্ত আমাদের বঙ্গদেশে এখনও দৃষ্ হয়। 
বৌন্ধধর্দের ন্যায় চৈতগ্প্রচারিভ বৈয়ঃব- 
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ধর্মও প্রথমে জাতিভেদ শ্বীকার করিতেন 

না। তজ্জন্য বৈষ্ণব ধর্মে ব্রাহ্মণের সখ্য 

অতি জল্প; সমাজের অপেক্ষাকৃত নীচ- 

শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই অত্যন্ত অধিক! 

ব্রাহ্মণের! এইরূপে আপনাদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ন 

রাখিতে এবং বৌদ্ধধর্মের বিনাশ সাধন 

করিবার মানসে, আদিরস-ঘটিত ইন্জিয়-ন্তুখ- 

গ্রদ নূতন নৃতন তন্ত্র পুরাণাদ্ি লিখিতে 

আরস্ত কর্রিলেন।- ক্রমে ক্রষে লোকের 

বিশ্বাম ভোগবিলাসবিহীন শুফ বৌদবর্শ 

হইতে ব্থলিত হইতে আরম্ভ করিল ॥ বুদ্ধকে 

বিষ্ণুর অবতার বলিয়া ব্যাথা করা হুইল 7 

বুদ্ধদেব বিষুঃর অবতার হইয়া নিশ্বকাষ্ঠ বিনি- 

শ্িত বিকৃত হস্তপদ বিশিষ্ট মূর্তি ধারণ পূর্বক 

পুরীতে দাঁর পরিগ্রহ করতঃ বৎসর বৎসর 

জামাতাঁরূপে শ্বশুরালয়ে যাঁতীয়।ত করিতে 

লাগিলেন। এইরূপে যোগী ধ্যানমুগ্ধ উদা- 

মীন বুদ্ধকে ঘোর সাংসারিক বিলাসপ্রিয় 

দেবতার সাজে সঙ্জিত করা হইল। কিন্ত 

বুদ্ধ একটা মন্ত্র কখনও ভুলিতে পারেন 

নাই; তিনি জাতিভেদ কখনও স্বীকার 

করেন নাই। উপায়াস্তর ন। দেখিয়া! চতুর 

্রাহ্মণের। ব্যবস্থা! দিলেন, যে,“কেবল পুরী- 

তেই ব্রাহ্মণ চগ্ডাল সকলে একত্র ভোজনাদি 

করিতে পারিবে ।” পুরীসন্ধি লিখিত হইল ; 

হিন্দুবৌদ্ধ-সংগ্রাম শেষ হইল। 

যুক্তিটী এই,_-যদিও বৌদ্ধধন্ম্ের নীতি তৎ- 

কাল-প্রচলিত সমুদায় নীতি অপেক্ষা উৎ- 

কষ্ট ছিল. তথাগি হূর্বল হৃদয় মন্ুষ্যের দুঃখে 
ছুঃধী, সুখে সুখী, এরূপ একজন দয়াঁঝান 

ঈশ্বরে বিশ্বাস, বৌদ্ধধর্মের অঙ্গীভূত না 

থাকাতে, সংসারের তীত্র ছুঃখানলে বিদগ্ধ 
আত্মা “হা ঈশ্বর তুমি যা কর” বলিয়া যে 
এক অনির্বচনীয় শাস্তিন্থুখ অন্ুৃতব করে, 

৩১ 

) ঈখাভীরত। 

| যাইত না। 

দ্বিতীয় 

২৫. 

বৌদ্বধর্-দিক্ষিত্ ব্যক্তি সেই সুখের অভাব : 
দেখিয়। নব্য গু নীতিবাদ হইতে সরস 

| (পৌরাণিক) হিন্দু ধর্শে পুনদরণক্ষিত হইজে 

আরম্ত করিল। 

যদ্দি কেবল প্রথম কারণটাই সত্য হইভ, 
তবে বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছুই বলা 

কিন্ত ইহা ইতিহাসাভিজ্ঞ ব্যক্ত 

মাত্রেই জানেন যে, দ্বিতীয় কারণটাই ভাঁরত- 
বর্ধ হইতে বৌদ্ধধর্মের বহিষ্কত হইবার মূল। 
প্রথম কাঁরণটী দ্বিতীয়ের অনেকট! সাহায্য 

করিয়াছিল মাত্র। কিন্ত ফাহারা বলেন, 

কেবল প্রথম কারণটীও সত্য হইতে পারে» 

তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, মিথ্যা 

এবং প্রবঞ্চন। একটা স্ুবিস্তীর্ণ,দেশে বদ্ধমূল 
হইয়া একটী সতা ধর্শের মূলোৎপাটন করিয়! 
আপন রাজ্য বজায় রাখিতে সমর্থ হয় । 

বোধ করি ঘোর নাস্তিকও এরূপ কথা 

বলিতে সাহসী হইবেন না। বৌদ্ধধর্্ সত্য 
হইলে, বৌদ্ধধশ্্ন মানবহাদয়ের আধ্যান্মিক 
পিপাসা নিবুত্তি করিতে সমর্থ হইলে, 

পৌরাণিক ধর্শ কখনও ইহাকে ধ্বংস করিতে 

অশ্লীল হইলেও পৌরাণিক 
ধন্ধে মানবাত্মার নির্ভরের জন্ত দেব দেবীর 

পূজা নিহিত ছিল। তবুও. কিছু ধরিবার 

ভিল। মহাত্মা শঙ্করাচার্ধ্য যে দিখ্বিজয়ে 
এতদূর কুতকার্ধ্য হইয়াছিলেন ইহার প্রধান 

কারণ, তাহার দ্বার নান্তিকত। মতের অস1. 

রতা ও অশাস্তিপূর্ণত৷ প্রদর্শন, এবং প্রকৃত 

ধর্ঘবীরের স্চায় ঈশ্বরবাদ মতের যাথাথ্য ও 

শান্তিপূর্ণভ। প্রতিপাদন হইয়াছিল. 
বৌদ্ধধর্মের সমকালেই ॥দ্ৈন ধর্ম ইহাকে 

অঙ্রহীন করে। ভারতবর্ষ হইতে তাড়িত 

হইয়। চীন, তিঝাৎ, জাপান, ব্রক্ধ ইত্যাদি 

রত না। 

প্রদেশে কিরূপ আকারে ধারণ করিয়াছে, 



পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। . কোন 

দেশে স্বয়ং বুদ্ধদেব, ধিএহে বর্তমান থাকিয়া, 
কোন দেশে ব৷ পুরোহিত পরম্পরার অভ্য- 

স্তরে লুক্কায়িত থাকিয়। ঈশ্বররূপে পুজিত 

হুইতেছেন। 
ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম" 

প্রাপ্ত দেশ গুলির বিবরণ অবগত হওয়া 

গ্রেল। আসিয়ার অবশিই দেশ গুলির মধ্যে 

আরব, পারশ্ত, এমন কি--পেলেষ্টাইনেও 

 মান্তিকতা লোকের অবিদিত ছিল না। 

আমাদের বিশ্বাস, একেশ্বরবাদ এবং নান্তি- 

কত। প্রায় এক সময় হইতেই আবিভূর্তি; 
কারথ একেশ্বরবাদে সনোহ হইলেই নাস্তি- 

ফা আনিয়া পড়ে । আসিয়ার প্রায় সকল 

শিক্ষিত গ্রদেশেই অতি প্রাচীন কাল হইতে 
কোন না কোন রূপ একেশ্বরবাদ চলিয। 

আসিয়াছে; শ্ৃতরাং নান্তিকতাও যে সেই 

প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে, 

মান থাকিয়। 

ভাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। 

এখন দেখিতে হইবে, এই সুবিশাল 

ভূভাগ আদিয়াতে এমন কোন স্থল আছে 

কিনা, যেখানে নাস্তিকতা প্রাচীন কাম 

হইতে জন্মগ্রহণ করিয়। আজ পর্য্যস্ত বাঁচিয়। 

আছে। আমরা সকলেই জানি, এরূপ 
কোন দেশ আনিয়াতে নাই। এমন কি, 

কান সময়ে কোন দেশে কোন একটী 
নান্তিক সম্প্রদ্দায় যে ছুই এক শতার্ধী বর্তৃ- 

মন্নুয্যসমাজের উপকার 

করিয়াছে, তাহার কোন এতিহাদিক প্রমাণ 

নাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন, নাস্তি- 

কতা'র প্রকৃত ইতিহান লিখিত না হইতে 

পারে। আমর! বলি, নাস্তিকতার জন্য 
: পৃথক ভাবে কোন ইতিহাস লেখা না হউক, 
 কন্ক কোন গ্রছে . এরপ কোন সম্প্রদায়ের 

| ইউর্লোপের দিকে দৃষ্টি করুন। 

ছম খণ্ড, ওম সংখ্যা । 

উল্লেখ পাওয়া বায় না কেন? অথচ নাস্তিক 
মধ্যে মধ্যে ছিল, তাছার ষথেই প্রমাণ রহি- 

য়াছে। ভিন্ন তিন্ল জাতির ব্যবস্থাগ্স্থে 

নাস্তিকদ্দিগের প্রতি কিরূপ দগডবিধান করা 

উচিত, তছুল্লেখই আমাদের বাক্যের এক 

প্রসিদ্ধ প্রমাণ । তবে আমরা দেখিলাম 

আমিয়াতে নান্ডটিকতা1 অতি প্রাটীন কূল 

হইতে আরম্ভ হইয়া আজ পর্য্যস্ত কোথাও 

ইহার জীবস্ত ভাব প্রদর্শন করিতে সক্ষম, 

কিন্বা৷ মনুষ্য সমাজের কোন প্রকার উন্নতির 
পক্ষে সহায় হয় নাই । এখন একবার 

এখানে 

অতি প্রাচীন কালের কথা বলিলেই ছুইটা 
জাতির কথা সর্বপ্রথমে মনে হয়,--ঘ্বীক 
এবং রোমান্। এই উভয় জাতির মধ্যে 

শ্বীকদিগের কথা৷ জানিলেই রোমানদিগের 

কথাও জানা যাইবে, কারণ রোমানের! 
মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে স্বাধীন ভবে প্রায় 

কিছুই লিখেন নাই। উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে 

রোম, গ্রীসের শিষ্য মাত্র ছিলেন । স্বৃত্রাং 

আমর। ইউরোপের শিরোভূষণ গ্রীসে প্রাচীন 

কাল হইতে নাস্তিকতা কি অবস্থায় চলিয়। 

আনিতেছে জানিতে পারলেই, তৎকালীন 

নান্ভিকতাঁর ইতিহান জানিতে পারিব | 

খী্ট জন্মের আনুমানিক ৩২৩ বংসর 
পূর্ব্বে পাইরো নামক একজন গ্রীক পণ্ডিত 

সর্ধপ্রথমে গ্রীদে সনেহবাদ প্রচার করেন। 

কথিত আছে, তিনি জ্ঞানলাভ ম/নসে ৩২৬ 

হঃ পুঃ মহাবীর আলেকৃজান্দারের সহিত 
ভারতবর্ষে আগমন করেন) এবং একদল 

দ্রিগশ্বর যোগী হইতে মনোবিজ্ঞান শিক্ষা 
করিয়। স্বদেশে প্রতিগমন করেন । . আুতরাং 

আমাদের অস্থমান বোধ হয় নিতান্ত অযৌ- 
কিক হুইবেন যে-পাইরো ভারতবর্ষ হইতেই 



আন্বিন, ১২৯৭ 1) 

প্রথমে সনোহবাদ শিক্ষা করিয়! গ্রীসে প্রচা- 

রিত করেন। কিস্ত,উক্ত দিগম্বর যোগী- 

দিগের মত যে সনোহবাদ ছিল বোধ হয় না। 

যাহা হউক, ইহাঁতে আমাদের পাইরো। সন্বদ্ধে 

অন্ুুমানেরও কোন ব্যাঘাত ঘটিতেছে না। 

পাঁইরোর পর হইতেই গ্রীলে সনেহবাদ নানা 

আঁকার ধারণ করে, স্ৃতরাং এখন আমর) 

বলিতে পারি যেও খ্রীষ্টের অন্ততঃ তিনশত ব- 

মর পূর্বে গ্রীসে নাস্তিকতার স্ুত্রপাত হয়। 

এত কাল মধ্যে ইউরোদীঢ ইতিহাসে একটা 

ধর্তব্য নাস্তিক সম্প্রনায়েরও উল্লেখ নাই। 

এপিকিউরিয়ানের।৷ পৃথক কোন শমাঁজ 

সংগঠন করিয়! স্বীয় মত প্রচারে সাহলী হন 

নাই। মধ্যে মধ্যে যে যে পণ্ডিত এ মতাঁবলম্ী 

হইতেন, তাহার! অসংস্ক'ত প্রাচীন সমাজের 

ইত, 

সাক্ষ্য গ্রহণ করা' হইল। পাঠক দেখিডে 

পাইলেন নাস্তিকতা কোথাও জীবস্তভাব 

দেখাইতে সমর্থ হয় নাই-_-কোথাও পরছুঃখে 

ব্যখিত হইয়! মানবজাতির কল্যানার্থ জীব- 

নোৎ্সর্গ করে নাই। প্রাচীন কালের আর 

একটী অতি ক্ষুদ্রতম অথচ সভ্যতম দেশ 
অবথিই রহ্য়াছে। সেইটী ভয়ানক অসভ্য- 

জাঁতি পরিবেষ্টিত ন্ুনভ্য মিনর। পাঠককে 

বলিতে হইবে না যে, মিসর ভারতবর্ষের স্যার 

ঈশ্বর-পরায়ণতার জন্ত বিখ্যান। 

আমর! অতি সংক্ষেপে, যথাসাধ্য, নাস্তি- 

কতার একখানি এ্তিহাপিক চিত্র পাঠকের 

সম্মুখে উপস্থিত করিলাম । পাঠকেরা দেখি- 

য়াছেন যে, আসিয়া, ইউরোপ, আকা 

প্রভৃতির কোন প্রদেশেই এই ছুই সহআাধিক 

ভিতরেই লুক্কায়িত থাকতেন । বর মধ্যে নাস্তিকতা মস্তকোত্োলন 

এখন প্রাচীনকালের ছুইটা স্ুসভ্য ও করিতে সমর্থ হয় নাই। 

স্ুপপ্ডিত দেশ __আসিয়া এবং ইউরোপের 

লোক অধ্খ্যা। 
মু. 

দ্বিতীয় প্রস্তাব। 

পৃথিবীর সমুদ্দায় উদ্ভিদ এবং প্রাণীই পোষণোপযোগী সামগ্রী পাইয়া বৃদ্ধি হয় এবং 

বর্ধনীল। এমন বৃক্ষলতা বা প্রাণী নাই 

যাহার সংখা ক্রমে বৃদ্ধি হইতেছে না । একটা 

ন্যবীক্গ হইতে এত বৃক্ষ উত্পন্ন হইতে 

পারে যে অতি অল্প দিনেই সেই বীজ হইতে 

উৎপন্ন বৃক্ষে সমুদায় পৃথিবী ব্যাপিয়া 

ফেলিতে পারে । এবটা বী্গ হইতে একটী 

বট বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, সেই বৃক্ষ প্রতি বৎনরে 

অসংখ্য ফল ফলে এবং গ্রতিফলে অনংখ্য 

বী্ঘ থাকে । যদি এই সমুদায় বীজ হইতে 

বৃক্ষ উৎপন্ন হয় এবং সকল বৃক্ষই স্থান ও 

তাঁহারাও ফলবান হইয়! প্রতিব্সর ফল, ও 

ফল হইতে বীজ উৎপাদন করে এবং সেই 

বীজ হইতে পুনরায় বৃক্ষ উত্পন্ন হয় ইত্যাদি, 

তাহা হইলে কয়েক বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে 

আর বট বৃক্ষের স্থান হয় না। ইহার উপর 

আবার প্রত্যেক বৃক্ষ যতদিন জীবিত.থাকিবে, 

ততদিনই যদি বীজ উৎপন্ন করে এবং সেই 

বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া আবার বীক্ষ 

উৎপন্ন করে ইত্যাদিঃ তাহা হইলে অতি 

অল্প দিনেই শতসহশ্র পৃথিবীকে একটামান্ব 



হব 

বী্গ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষে ব্যাপিয়া৷ ফেলিতে 

পারে । কিন্তু ভাহা হয় না। তাহার কারণ 

এই যে, ফত জীব উৎপন্ন হয়, সংসারে তত 

আহার এবং স্থান নাই । আহার এবং স্থানের 

অল্প প্রযুক্ত অবশ্তই সকল জীব বাঁচিতে 

পারে না । যাহার] সুবিধামত স্থান ও আহার 

পায়, কেবল তাহারাই বাঁচিয়া থাকে, অবশিষ্ট 

সকলে এই শ্বাভাবিক নির্বাচন নিয়মে 

মরিয়া যায়। এই প্রকারে মরিয়া গেলেও 

ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সংসারে যত স্থান 

-ও আহার আছে তাহার অতিরিক্ত প্রাণী ন্ট 

হইয়। থাকে । কেবলমাত্র স্থান ও আহার 

অভাবে সমুদ্বায় অতিরিক্ত উদ্ভিদ এবং প্রাণ 

বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যদি সকলেই স্থান ও 

আহার পাইত তাহা হইলে সকলেই বাঁচিতে 

পারিত, সে বিষয়ে আর সংশয় কি? তাহা 

| হইয়। ইহাই সপ্রমাণ করিতেছে যে, সং- 

সারে উঞ্চপন্ন প্রার্থীর সীমা নাই; কিন্তু তাহা 

দিগের জীবন ধারনোপযোগী সামগ্রীর সীমা 

নির্দিষ্ট আছে। অতএব আহার অপেক্ষা 

জীবের উৎপত্তি অধিক, এই ঘটনাটীকে প্রাণী 

বুদ্ধির অমর! একটা মাধারণ নিয়ম বলিয়& 

ধ্ররিয়া লইতে পারি | 

 লোকসংখ্যা,এই নিয়মেই বদ্ধিত হইয়! 

 শ্বাকে। খদি প্রত্যেক ব্যক্তির অনু তিনটা 

করিয়। সন্তান জন্মে এবং তাহাদিগের আবার 

, প্রত্যেকের তিনটী করিয়া জন্মে ইত্যাদি এবং 

গকলেই যদি মনুধ্যের সাধারণ জীবনকাল 
শর্য্যস্তবীচিয়। থাকে, তাহা হইলে এই সক্কীর্প 

পৃথিবীতে মন্নুয্যুময় করিতে কয় দিন লাগে? 

(কিন্ত সফল মনুষ্যই জীবিত থাকে না। এবং 

সকলেই লমান সংখ্যক সন্তান উৎপাদন করে 
লা; এই জন্ত এখনও পৃথিবীতে মন্গৃষ্যের স্থান 

ইইতছ । আহারের দোষে, আবাস-্থানের 

(৬ খণ্ড, ৫ম সংখা । 

দোষে) মন্থষোর নিজের বা পৈতৃক কর্খদোষে 

এবং ভাবের অপরিজ্ঞাত কৌশলে লোক: 

খ্য! এখমও এত বুদ্ধি হয় নাই যে, সকলের 

স্থান হয়না বা আহার মিলে না। কিন্ত 
এই বৃদ্ধিকে যদি কে'ন প্রকারে নিবারণ কর! 

না যায়, তাহা হইলে কয়েক শতান্বীর মধ্যে 

ধে, মন্ুম্য পরিবার পৃথিবীর আর কোন 

স্থানেই স্থান ও আহার পাইবে না) তাহাতে 

আর সংশয় নাই। 

জীবের যে প্রকার উত্পাঁদিক1 শক্তি, সে 

শক্তির যথেই্ট পরিচালনা হইয়া যদি জীব 

উপক্ল হইত, তাহা হইলে কোন এক প্রকার 

জীবেরই এই জগতে স্থান হইত না । যেমন 

সকল উৎপন্ন জীব রক্ষা! পায় না, তেমনই 

আবার উত্পাদদিকা শক্তিরও যথেষ্ট পরি- 

চালন! হয় না। সমস্ত শক্তি পরিচালিত 

হইলে, এবং সকল নাতীয় জীবমাত্রেই রক্ষ! 
পাইলে কি হইত তাহা চিস্তা করা যায় ন|। 

এবং সংখ্যাবাচক শর্ষে প্রকাশ বা অন্গম।ন 

করাও ছুঃসাধ্য। 

মনুষ্য ছাড়িয়! দিয়! তদপেক্ষা দীর্ঘকালে 

উৎ্পন্নশীল প্রাণীদিগের হিসাব লইয়। দেখি" 

লেও বুঝা যায় যে, সকল প্রাণী রক্ষা পাইলে 
অতি অল্প দিনেই প্রাণী সংখ্যা অসংখ্য হইয়] 

পড়িত। উত্তম উত্তম ঘোটক ও ঘোটকী 

মকলকে উৎপন্ন করিতে দেওয়। হয় না। 

ঘোটক উৎপন্ন করিবার জন্য স্বতন্ত্র এক 

প্রকার ঘোটক পালিত হইয়! থাকে ।. এই 

সকল উৎপাদনকারী পালিত ঘে!টকের 

খ্য। যে অতি অল্প, . তাহাতে সন্দেহ নাই। 

কিন্ত তথাপি এই নকল পালিত ঘোটক হুই- 
তেই যে দেশের সমুদায় ঘোটকের অভাৰ 

মোচন হইয়া থাকে, তাহা স্পষ্টই দেখা যাই 
তেছে। ইহ! হইতে আবস্ঠই স্বীকার করিতে 
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হইবে*যে, যাহাদিগকে কয়েকট্রী ব্যতিরেকে 

“একেবারে লপ্তান উৎপন্ন করিতে দেওয়! হয় 

না, তাহারও প্রচুর পরিমাণে সেই কয়েকটা 

হইতেই উৎপন্ন হইতেছে । হম্তী সর্বাপেক্ষা 

বিলম্বে প্রসব করে এবং ৩০ বৎসর বয়সের 

কমে সম্তানে;ৎ্পাদন করে ন। । ৩* বখ্সর 

বয়ন হইতে ৯* বত্পর পর্যাস্ত উৎ্পাদিকা 

শক্তি ধরিলে এবং প্রতি ৩০ বখ্নরে 

এক ফোড়া করির। সন্তান প্রসব করিলে 

হিসাব করিয়। দেখা য'য় যে, পাঁচশত বত্সর 

পর একটী হুস্তী-দম্পতী হইতে ১,৫০১০০১৭০০ 

এক কোটা পঞ্চাশ লক্ষ হস্তী উৎপন্ন হইবে। 

জ্রগদ্ধিখাত দার্শনিক পণ্ডিত ডারউইন 

হিসাব করিয়া প্রাণীগণের এ প্রকার বৃদ্ধি 

স্থির করিয়াছেন যে, অতি অল্প দিবসেই এক 

এক জাতীয় উান্তদ ও প্রা এত বৃদ্ধি হইতে 

পারে যে, পৃথিবীতে তাহাদিগের স্থান হওয়া 

অসম্ভব | 

উত্তিদ ও প্রানীগণ যে দিন দিন অসংখ্য 

রূপে বৃদ্ধি হইতেছে, তাহ সকলেই প্রত্যক্ষ 

করিতেছেন। কোন কোন গৃহ-পালিত 

প্রানী অতি অল্প দ্রিনে এত বুদ্ধি হইয়া! যার 

' যে, অধিকাংশই আরণ্য হইয়. যায়। বিড়াল 

কুক্ধর ইত্যাদি কতকগুলি প্রানীর শাবক 

এত বৃদ্ধি হয় যে, প্রায়ই তাহাদিগকে বন্ধ- 

বর্গের মধ্যে বিভরণ কর! হইয়া থাকে। 

আমাদিগের কোন এক বন্ধু এক যোড়। 

শ্বেত শশক পালন করিয়াছিলেন। এক 

বৎমর পরে তাহাদিগের এত শাবক হুই- 

যাছিল যে, ষাঁহার। ধাহার। লইবার ইচ্ছা 

প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের কেহই 

নিরাশ হন নাই। আমাদিগের দেশময় 

য়েলোহিত বর্ণের ছোট ছোট এরা বৃক্ষ 

যি হাসা যায নর) যার যে অঙ্গমান 
জী % 

রল্যন্ভাবত । ৫ 

৫০/৬* বৎসর পূর্বে তাহারা! একে বারেই 
ছিল না । কিন্ত আঞ্জ কাল তাহাদিগের 
সংখ্যা! এত বুদ্ধি হইয়।ছে বে, আর মারিয়া 

তাহাদিগকে শেষ করা যায় না। এত 

করিয়া তাহাদিগের বংশ নাশ করিবার চেষ্টা 

না করিলে বোধ হয় এতদিন সমগ্র দেশ 'এই 

লে!হিত এরও বনে পরিণত হইত । অস্ত্রে 

লিয়াতে সম্প্রতি শশক সংখ্যা এত বুদ্ধি 

হইয়াছিল যে, কৃষকের] কোন প্রকারেই 

শহ্য পাইত না কয়েকটা মাত্র শশক তথায় 

ছড়িয়। দেওয়া! হইয়াছিল এবং কোন 
প্রকার প্রতিবন্ধক ন| পাওয়াতে ও আহার্যয 

প্রচুর পরিমাণে থাকাতে কয়েকটা মাত্র 

হইতে সমুদায় দেশ শশকের উংপীড়নে 

নিতান্ত পীড়িত হইয়! উঠিয়াছিল। ক্রান্সে 
কোন সময়ে পতঙ্গভূকৃ ক্ষুদ্র পক্ষী বিনষ্ট 
হওয়তে পতঙ্গ জাতি এত বৃদ্ধি হইয়াছিল, 
এবং এত শম্ত হানি করিত যে, দেশাস্তর 

হইতে ক্ষুদ্র পক্ষীর আমদানি কর! ব্যতিরেকে. 
অন্য উপায় ছিল না। এই সকল দেখিয়! 

শুনিয়া! মিল, ডারউইন প্রভৃতি দার্শানক 

পাণ্ডিতগণ রলেন, যে, উদ্ভিদ ও প্রাণ্ীগণের 

বুদ্ধি অসীম, এবং কোন এক প্রকার প্রাণ 

বা উদ্ভিদ্কে যদি সমস্ত পৃথিবী ছাড়িয়। 
দেওয়া হয় এবং তাহারা প্রচুর আহার বা 

পোষণোপযেগী সামগ্রী পায়, তাহা হইলে 

কয়েক বৎনরে সমগ্র পৃথিবীতে তাহাদিগের 
স্থান হয় না। | 

উদ্ভিদ জাতি যে পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে 

পারে, প্রাণীগণ আহার পাইলে তাহ! অপেক্ষা 
আরও. অধিক বৃদ্ধি হইতে পারে। পৃথিবী 

ভিন্ন উদ্ভিদ আর কোথায় জগ্জাইতে পারে? 

কিন্তু পৃথিবীর স্থানের সীমা! আছে। লমন্ত. 
স্থান অধিকৃত হইয়। গেলে তাহাদিগের বার, 
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বৃদ্ধি হইবার উপায়. নাই। আহার পাইয়! 

প্রাণীগণ বৃদ্ধি হইলে তাহাদিগের এপ্রকার 

স্থানাভাব হইবে না। 

যদি আহার মিলেঃআর কোন প্রকার বিনা- 

শের উপায় না থাকে এবং ছোট বড়'সক- 

লেই উৎপাদনশীল হয়, তাহ! হইলে কোন 
এক প্রকার প্রাণী অতি শীত্র এত বৃদ্ধি 
হইতে পারে যে, তাহা সংখ্যা কর1 কি তাহা- 

ছ্িগের সংখ্যার বিষয় চিন্তা করা ছুঃসাধ্য 

হুইয়া পড়ে । কিন্তু সকল প্রাণীরই এই 
পৃথিবীতে আহার পাওয়! অসম্ভব, কেন না 

পৃথিবী যে পরিমাঁণে শস্ত বা তৃণ উত্পপপ্ন 

করে, তাহা স্থান সাপেক্ষ। সমগ্র ভূমিতে 
যে তৃণ শস্ত উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার পরি- 

মাণের সীমা আছে কিন্ত প্রাণী সংখ্যার সীম। 

না থাকিলে সীমাবিশি্ তৃণ শন্যে কখন 

অসংখ্য প্রাণীর জীবন ধারণ হইতে পারে 

না। দি প্রাণীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা- 

দিগের আহারোপযোগী সামগ্রীর আধিক্য 

জন্মে, তাহ। হইলেই সেই সকল প্রাণী বচিতে 

পারে, নচেৎ আহারাভাঁবে অবস্তই অনেক- 

কে ধ্বংশ প্রাপ্ত হইতে হইবে। প্রকৃতি 

যাহাঁদিগের পক্ষে অনুকূল হইবে, অর্থাৎ 

যাহারা আহার সংগ্রহে পটু হইবে, তাহারাই 

কেবল ঝাঁচিতে পারিবে এবং অবশিই সক. 

লকে ম্বভাবত£ঃই বিনষ্ট হইতে হইবে । বিনাশ 
পাইভে কেহই ইচ্ছা! করে না' এবং ক্ষুধা 

তৃষ্ণায় বস্ত্রণ। অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণা প্রাণী- 

পদিগের নাই এবং হুইতেও পারে না। এই 

জন্ভ সকলেই .বীচিতে চেষ্টা করিবে; কিন্ত 
সকলের ঝচিবার প্রকৃতিক উপায় নাই। 

আহারের জন্য কাজে কাজেই একে অন্যকে 
বিনাশ করিয়া তাহার. প্রাপ্ত-আহার বল 

পূর্ব্ঘক গ্রহণ করিবে ।" এইরূপে ক্রমে মহ! 
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অনিষ্ট, মহামারী ও ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় 
যে সকল প্রাণীর নিমিত্ত আহার প্রচুর 
পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে, সেই সকল 
প্রাণী বাতিরেকে, অপর সকলে নিধন প্রাপ্ত 

হইবে। অতএব দেখ! যাইতেছে যে, যে 

পরিমাণে আহারের কুলান হইতে পারে, 

প্রাণীগণ যদি তাহা অপেক্ষা অধিক কিন্ব। 

অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি গায় তাহা! হইলে 

নিশ্চয়ই অতিরিক্ত সংখ্যা] বিন হইবে । 
এক্ষণে কথ! এই যে, উৎপন্ন আহার্যয . 

দ্রব্যে যে সংখ্যক প্রাণীর উদর পুরণ 

হইতে পারে, তাহার অধিক জীব উৎপন্ন 

হইতে পারে কিনা? যুক্তি, ভূয়োদর্শন 

ও প্রমাঞ্গ দ্বার ইহ এক প্রকার মীমাংসা 
হইয়াছে যে, যে পরিমাণে আহার মিলে, 

তাহার অধিক প্রাণী সংখ্যা বাঁচিতে পারে 

না, কিন্ত আহার্ষ্যের অধিক প্রাণীনংখ্যা! 

যে জন্মিতে পারে না, তাহা নহে। কোন 

প্রকার জম্মের প্রতিবন্ধক না থাকিলে, অর্থাৎ 

কোন নৈসর্ণিক বা অনৈসর্গণিক অন্তরায় 

যদি না থাকে, তাহ! হইলে প্রাণী সংখ্য।, 

অবষ্ঠই জন্মিবে, কিন্ত আহ!রের অপ্রতুল 
হইলে তাহাদিগকে কারক্জে কাজেই নিধন 

প্রাণ্ত হইতে হইবে। যদি তাহাদিগের পিতা 

মাত্ত। নিজ নিঙ্ঘ আহার হইতে কিছু কিছু 

প্রদান করিয়া শাবককে জীবিত রাখিবার. 

চেষ্টা করে, তাহা হইলে অনুপযুক্ত 'মাহারে 
যত দিন জীবন ধারণ করিতে পারে, ততদিন: 

জীবন ধারণ করিয়া অবশেষে মৃত্যু মুখে 

পতিত হুইবে। যে প্রাণী যত আহার 

করিতে পারে এবং যাহার শরীর রক্ষার অন্ত 
যত আহারের প্রায়োঙ্জন যদি তত না যোটে» 

তাহা হইলে শরীর ছুর্বল ছুইয়া, পূর্ণ আহার 
পাইলে যত দিন বাজি তা 
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সময় মধ্যে যে বিনষ্ট হইবে তাছাতে সঙ্গেই | দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে, ভাহাতে সঙ্গে: 

নাই৷. আুতরাং ষে প্রাণী জদ্মিয়া আহারা- 

ভাবে প্রাণ ত্যাগ করিবে, তাহার জন্মে ফল 

কি? যদি জন্ম মাত্র আহারাভাবে মৃত্যু 
হয়, তাহা হইলে জন্ম যে বিড়ম্বন। মাত্র, তাহ 

কেহই অস্বীকার করিবে না। কিন্ত দেখ! 

যাইতেছে যে,যত জীবের আহার যোটে তাহার 

অধিক জীব জন্মিলে আহার মিলিবে ন1। 
ল্তরাং যদ্দি জীবের ক্ষমতাধীন হয় এবং 

বুথ অপত্যোতৎ্পাদন অনিষ্টকর ও মৃত্যু- 

হেতু বলিয়া বুনিনার শক্তি থাকে, তাহা 
হইলে অপত্যোখ্পাদন করিবার পূর্বেই সতর্ক 
হইয়। অপতা না উৎপাদন করাই শ্রেয়ঃ। 

ইতর প্রাণীদিগের এই শ্রেয়ক্কর বিষয় বুঝি- 

বার শক্তি নাই এবং শাবক জন্মিলে আহার 

মিলিবে কিনা জাদৌ তাহাও বুঝিবার 
উপযুক্ত জ্ঞান নাই, কিন্ত প্রকৃতি এই জ্ঞানের 
স্থানীয় হইয়া অতিরিক্ত জীবকুল ধ্বংশ 
করিবার বিস্তর উপায় স্থির করিয়া দিয়া 

ছেন। মব্স্য, সর্প প্রভৃতি বিস্তর প্রাণীগণ 

আপন আপন শাবক ভক্ষণ করিয়া থাকে, 

এবং !বাঁনর বংশে পুরুষ জগ্মিলে পিতাই 

নি সন্তান বধ করে। গুটাপোকা প্রভৃতি 
অনেক প্রাণীর আবার এমনই শ্বভাব যে 

শাবক উৎ্পন্র হইবার জন্য তাহার! শ্বয়ং 

মৃত্যুমুখে পতিত হয় । এতন্ডিন্ন ইতর প্রাণী- 
গণ অনেকেই অন্তান্ত ইতর প্রাণীর দ্বারা 

বিনষ্ট হয় এবং কেহ কেহ ব1 মন্ুষ্যের দ্বারাও 
বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব 
বিলক্ষণ দেখ। যাইতেছে ষে, যাহাদদিগের বুদ্ধি 

শক্তি নাই, ন্বভাব ভাহাদিগের সংখ্যা-বুদ্ধির 

বিষয়ে সতর্ক থাকিয়। তাহাদিগের বংশ 

বৃদ্ধি হইতে দেয় না। ম্বাভাবিক এত প্রকার 
বিনাশের উপায় থান সবর প্রানি যে 
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নাই। 

ইতর প্রাণীগণের পক্ষে যে নিরম, মন্গু- 

ফ্যের পক্ষে তাহার অগ্যতর নহে; অর্থাৎ, 

ইতর প্রাণীগণের ন্যায় মন্ুষ্যের সংখ্যাও 

দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। জগৎকে জীৰ- 

সঙ্কুল করিবার প্রবৃত্তি জীব মাত্রেই স্বাভাবিক 

বলিয় প্রতিপন্ন হইয়াছে । এই সকল 

দেখিয়া গুনিয়। ব্যালথাস, স্থির করিয়াছেন 

ষে, যে পরিমাণে আহার মিলে তাহার অধিক 
সম্তানোৎপাদন কর] জীবের স্বাভাবিক ধর । 

প্রবৃত্তি অনুসারে জীব সংখ্য। অপর্যাপ্ত জঙ্গ- 

গ্রহণ করে, কিন্ত আহারের অভাব নিবন্ধন 

প্রকৃতি সকলকে জীবিত রাখে ন1। প্রকৃতি 

সকলকে জীবিত না রাখিলেও জীব সংখ্যা 

দিন দিন বৃদ্ধি. হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই, 
এবং যত জীব সংখ্য। বৃদ্ধি হইতেছে, আহা- 

রীয় সামগ্রীর ততই হ্রাম হইতেছে, অর্থাৎ 

দশ জনের থাদ্যও তর্দতিরিক্ত জীবে ভোজন 

করিয়] প্রাণ ধারণ করিতেছে । যাহা হউক, 
জগতের জীব সংখ্যার বিষয় চিন্তা করিলে 

এই সত্য অবগত হইতে পার] যায় যে, জীব-. 

মাত্রেই অতিরিক্ত সম্তানোৎ্পাদক শক্তি- 
সম্পন্ন । যে পরিমাণে জীবের উৎপত্তি 
হইতেছে পৃথিবীর উৎ্পার্দিকা শক্তি এংং 

উৎপন্ন শস্যদি সে পরিমাণে বৃদ্ধি হইতেছে 

না, ইহাও এই সত্যের আনুষঙ্গিক ঘটনা 

জগছিখ্যত দার্শনিক ডারউইন, মিল প্রভৃতি 
পণ্ডিতগণ এক বাক্যে এই সত্য স্বীকার 

করিয়াছেন এবং আরও নির্দেশ করিয়াছেন 
যে, এই জীবোৎপার্দিক শক্তি যদি অব্যাহত 
প্রন্াবে কার্ধ্য করিতে পায়, তাহা হইলে 
পারের অবস্থা যে কি হইতে পারে এবং. 

কি পরিমাণে প্রাণী সংখ্য। বৃদ্ধ হয়) তাহা 
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চিন্তা করা যায় না। ম্যাল্থান্ দেখিয়া | হওয়া অতি সামাসত বৃদ্ধি । বাস্তবিক লোক. 
গুনিয়। অবগত হইয়াছেন যে, প্রতিবন্থাক না সংখ্যা যেকি পরিম!ণে বৃদ্ধি হইতে-পারে” 

পাইলে মন্গষ্য সংখা! প্রতি পঁচিশ বঞ্সরে | তাহা আমরা দেখি নাই। বথান় অত্যন্ত 

দ্বিগুণিত হইতে পারে । উত্তর আমেরিকাতে 

যথায় শশ্যারদি প্রচুর এবং লোকের সামাজিক 

অবস্থা কলুষিত হয় নাই, তথায় পচিশ বৎ- 

সরের মধোও্লোকসংখা।॥ দেড়শত বৎসর 

হইল, দ্বিগুণিত হইয়াছিল । স্থানান্তরে স্থুবিধ। 

সন্ত্বে পঞ্চদশ বৎসরে লোকসংখ্যা দ্বিগুণিত 

হুইয়াছে, তাহাও তিনি দেখিয়াছেন । কিন্তু 

তথাপি তিনি বলিয়াছেন যে, এই উৎ- 

পার্দিক! শক্তিও প্রচুর নহে, অর্থাৎ আরও 

স্কবিধা থাকিলে লোকসংখা। আরও অল্প 

সময়ে দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইতে পারিত। মিল ও 

নির্দেশ করিয়াছেন যে, মন্গষ্যের উৎ্পাদিকা- 

শক্তি সম্পূর্ণ রূপে উদ্ভাসিত হয় না) কিন্ত 
তথাপি দেখ। গিয়াছে যে, পবিত্র শ্রমজীবী- 

লোকের দ্বারা উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়া, 

নুতন স্থানাস্তরিত আগন্তক লোকের সংন্য! 

ছাড়িয়। দিয়াও ক্রযাগত কয়েকপুরুষ ধরিয়া 
লোক সংখ্যা বিশ বৎসরে দ্বিগুণ বৃদ্ধি হই- 
্াছে। ইছাও তীহার মতে যথেষ্ট নহে; 

পরি তিনি আরও বলেন যে, শ্বাস্থ্যকর ও. 

এশন্যসন্কুল দেশে লোকসংখ্য। কেবলমাত্র দ্বিগুণ 

ূ শীগ্র শীত্র লোক সূখ্য। দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে, 

তথারও দেখাযায় যে, সকল প্রকার স্মৃুবিধ। 

যাহ! যাহ! থাকিতে পারে তাহা থাকে নাই। 

আমেরিকাতে অতি শীঘ্র লোকসংখ্যা বুদ্ধি 

হইলেও দেখ যায় ষে, গড়ে লোকের তীবন- 

কাল দীর্ঘ নহে এবং অবিবাহিত ব্যক্তি ও 

বেশ্তা সংখ্যার দ্বার উৎ্পাদিক। শক্তির. 

বিস্তর অপচয় হইয়ছে ; শ্নৃতরাং আমেরি- 

কাও সকল প্রকার প্রতিবদ্ধকের হস্ত অতি- 

ক্রম করিতে পারে নাই। অতএব এই সকল 

দেখিয়া শুনিয়া কে আর সত্যের অপলাপ 
করিবার জন্য একথা বলিবে যে, আহ্বারের 

পরিমাণের অধিক জীবসংখা। বৃদ্ধি হইতেছে 

ন।? কি উপায়ে ইহার দমন হইতে পারে, 

তাহাতে সকলের মত এঁক্য না হইতে পারে, 

অর্থাৎ কেহ এক প্রকার কেহ বা অন্ প্রকার 
ব্যবস্থা করিতে পারেন, কিন্তু ইহা! অবশ্তঠই 

সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে প্রকৃতির 

আহারো্পাদিকা শক্তি অপেক্ষা জীবোৎ- 

পাদিক। শক্তি অধিক । 

ক্রমশঃ | 

বিজ্ঞাপন । 
০ ০ 

ভবানীপুর সাধারণ পাঠাগার | 
(৯৫ নং চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের গলি). ও 

| এই পুস্তক'লয়ে নানাবিধ ভাল ভাল পুস্তক আছে। মাসিক ৭, করিয়া টাদ। দিলে 

"একখানি করিয়া পুস্তক পড়িতে পাওয়া যায় অপরাহ্ণ ৫ হইতে €ই পর্য্যন্ত খোলা থাকে । 
প্ীঃরণ চক্রবর্থাঁ সম্পাদক । 



কবি এবৎ কবিতা । 
আইলো 

“সখি কি পুছসি অনুভব মোয় । 

সোই পিরিতি অন্থরাগ বাখানিতে 

তিলে ছিলে নূতন হোয়। 

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু 

নয়ন ন। তিরপিত ভেল। 

(সোই মধুর বোল শ্রবণ ছিশুনলু 

শ্রুতিপথে পরশ নাগেল॥ 

কত মধুযামিনী রভসে গোয়াইলু 
না বুঝলু' কৈছন কেলি । 

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুং 

তবু হিয়া জুড়ান না গেলি॥ 
কত বিদগধ জন বস অন্ুমগন 

অনুভব কানু না পেখ । 

বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে 

লাখে নী মিলিল এক 1” 

কবি এবং কবিতা সমালোচন1 করিতে 

গিয়। প্রথমেই বিদ্যাপতির এই কবিতাটী 

প্রস্তাবের শীর্ষস্থঘনে উদ্ধত করিলাম কেন ? 
অনেকে বলেন,_-বিদ্যাঁপতি বঙ্গবামী নন, 

মিথিলানদিবাসী। তিনি যে স্থানবানীই 

হউন, তাহা আমাদের আলোচনার বিষয় 

নয়। তাহার কবিতা) বা গীতাবলী বাঙ্গালী 
মাত্রেরই আদরের বস্ত, এ কথাতে বোধ 
হয় অধিক মত-দ্বৈধ হইবার সম্ভাবন| নাই। 

দ্বিতীয় কথা,--বিদ্য/পতির রুচি ভাল 
নয়। অনেকে বলেন, তাঁহার চরিত্র কল- 
স্কিত ছিল। পৃথিবীর অদ্বিতীয় কৰি কালি- 
দাসের. সন্বন্বেও এইরূপ পরবাদের অপ্রতুল 
নাই। অথচ কালিদাস্কবিশ্বে।-হ্ির 

শি হরর: ও ৃ 

নীতিবীর পুরুষপ্রধান (১) ছুম্মস্তের চরিস্র 

রচয়িতা । অনেকের মতে কুমারসম্তব এক 
খানি আধ্যান্সিক রাজ্যের গুঢ় চিত্রস্বরূপ : 

কাব্য। সাথ্ধাদর্শনের অতি নিগৃঢ়, উচ্চ ও 

পবিত্র ভাব ইহাতে কাব্যাকারে সন্নিবেশিত 

হইয়াছে। ইহারও লেখক মহাকবি কালি- 
দাস। দীলিপ ও ন্ুুদক্ষিণার ধর্মমনিষ্ঠ নিশুদ্ধ 

শ্বত।৭ কালিদানেরই লেখনীপ্রস্থত 1: হ্দয়- 

স্পর্শী অজবিলাপের ভ্র্ও এই জগ্ধিখাভ 

মহাকবি । ইংরেজি ভাষাভিঙ্ঞ বাতিদিগের 

মুখে মহাকবি সেক্সপীয়রের চরিত্রেরও স্যশ 
শুনা যায় না। কিন্ত এণ্টোনিয় প্রভৃতির 
স্থমহত্ উদার চরিত্রের রচয়িতা, তিনিই।. 
যদিও কবির চরিত্র বিশুদ্ধ হইলে সোণায় 

সোহাগার যোগ হয়, স্বর্গে মব|কিনীর নুধা- 

ময় আোতের আবির্ভাব হয়, তথাপি চরিত্রে 

ত্রুটি থাকিলে যে কবিতা ভাল হয় না এবং 

তাহার গর্ভে স্থুচি ও গুঢ় পবিত্র ভাব নিহিত 
থাকিতে পারে না, এ কথা বলিতে পারি 

ই 
1, 

ন!। ইহার মূলে যে সকল নিগৃঢ় তত্ব নিহিত “: 

আছে, তাহার আলে:চনার স্থল এ প্রস্তাব 

নয়। তবে স্থূল ভাবে জানা উচিত যে,» 

সতেজ বৃক্ষের দশ খানি ডালের মধ্যে এক 

খানি ডাল মরিয়] শুকাইয়া গেলেও, স্গে 

সুগন্টিপুষ্প এবং সুমি মনোহর ফল-প্রসথ 
হইতে পারে । সমাজ ও সংসর্গদোষে এবং 

(১) শকুহ্লাতত্বের হুবিজ্ঞ রচয়িতা চশ্রনাথ বাবুর 

এই মত। কেবল মত নয়, উক্ত গ্রন্থে নানা যুক্তি ও 

উদাহরণ স্বারা এ কথা সমর্থিত হইয়াছে). 



২৬. 
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(১ম খণ্ড, ষ্ঠ সংখা1। 

ধর্দ মতের জটিলতার দরুন প্রতিভাসম্পন্ন 
মান্ষের চরিত্রের কোন অংশে দোষষ্পর্শ হই. 

লেও তাহার প্রতিভাস্থ্ধ্য চির-মেঘাচ্ছন্ন 

হয় না। 

কালিদাসের কুমার সম্ভবের ন্যায় বিদ্যা- 
পির কবিতার নিম্নেও গুড় আধ্যাত্মিক ভাব 

নিহিত। বিদ্যাপতির নায়িকা রাধা। এই 

রুধার মানসিক অবস্থাই প্রস্তাবের শীর্ষোদ্ধ ত 

কবিভায় পরিশ্কট হইয়াছে। রাধা কে? 

রাধা বিদ্ধি রূপিনী (২) । রাধা, অনস্ত প্রেম- 

্বরূপিনী । অনন্ত প্রেমস্বরূপিনী বলিলাম, 

কেন না অনন্ত প্রেমের দিকেই মনব- 

জীবনের গতি এবং তাহাই লক্ষ্য । লক্ষ্য 
লাভই সিদ্ধি। রাধ1 অনস্ভ প্রেমময়ী, তাই 

সিদ্ধিরূপিনী। অনস্ত প্রেম সুধাধারা) সেই 

অনাদি জনস্ত প্রেমপিন্ধু ত্রন্মাগুপতি হইতেই 

প্রস্থত, তগগ্রতিই প্রধাবিত এবং তীহাতেই 

সন্নিহিত। এই প্রেম-পৃত বারিতে জগতের 

পাঁপ-মলিনতা বিধৌত করিয়।ই হ্বয়ং বিধাতা 
হরি। প্রেম বিনা! হরি নাই, হরি বিনা প্রেম 

নাই--প্রেম এবং হরি অভিন্ন, অবিষুক্ত এবং 

.. নিত্য সন্বন্ধ-সন্বদ্ধ । তাঁই রাধ| হরির মিলন 

| অবস্তস্ঞাবী | 

“ঃঝবমকে বিশ করিয়া প্রেম-প্রতিমা রাঁধার 

র্ স্থত্ি করিয়াছেন। ভাগবত এই অভাবনীয় 
*” মহতী স্থষ্ির প্রথম অবতারক | বিদ্যাপতি 
. "তাহারই ছায়ায় দাড়ায় “ভাব-সম্মিলন” 

নামক পরিচ্ছেদ প্রেমময়ী রাধার মুখ ইইতে, 
শ্ুকৌশনে, অনস্ত প্রেম প্রকৃতির যে সুস্প্ 
ছবিষ্নানি ভুলিয়াছেন, প্রসঙ্গের প্রারস্তেই 
(সেই কথা৷ কয়টা লিখিত ব] উদ্ধত হইয়াছে । 
এখনে থুবিতে হুইবে, প্রেম নিজেই যেন 

; (৯ "রাধা মুজাবলী দেখ | 

নিপুণ কবি বিদ]াপতি, 

সি ভাবে উন্নত হা আপনার বিষয়কে, 

লক্ষ্য করিয়া! বলিতেছে--“সখি ! ভালবাসার 

কুমধুর আঙ্গাদনের কথা আমায় কি জিজ্ঞাসা 
করিতেছ? যতই বর্ণনা! করি, প্রেম ক্ষুধা 

..ন পলে পলে ততই: নুতন ভাব ধারণ করে। 

আমি জল্মাবধি রূপ দেখিলাম, কিন্তু দেখি- 

বার নাধ মিটিল না, সেই মধুর আলাপ 
শুনিলাম, কিন্ত ত'হ! আমার শ্রবণপথ স্পর্শও 

করিল না। ইত্যাদি ।” কি অনস্ত অতৃপ্তি! কি 

অস্তরম্পর্শা সুগভীর ভাব! প্রেম আপনিই. 

ত্রষ্টী, আপনিই দর্শক। প্রেমের ্ৃত্টি পলে 
পলে জিলে ছিলে নূতন । প্রেমের রাজো পুরা- 

তনের ৰসতি নাই। ভালবাসা অমূল্য স্পর্শ 

মণি স্বরূপ । তাহার স্পর্শে পথের ধুলিমুষ্টি 
বহুমূল্য মাণিকরূপ.ধারণ করে। প্রেম অপূর্ব 

মোহমন্ত্। ইহার বাতাসে মরুভূমি নন্দনে 

পরিণন্ত হয়। অবিকৃত জনস্ত প্রসারিত 

ভালবাপাই যথার্থ সামা-মহাসঙ্গীত। প্রেমের 

রাজ্যে ছেটি নাই, বড় নাই, ধশী- নাই, 

দরিদ্র নাই, কুলীন নাই, অকুলীন নাই? 

পণ্ডিত মূর্ধে, স্রূপে কুরূপে ভেদ নাই । এ 

র/জ্যে আলোক অন্ধকার সমান । তাই ভাল 

বেসে বেনে, একেবারে গ'লে গেলেও সাধ 

মেটে না, প্রাণের ক্ষুধা--অস্তরের পিপাস] 
দুর হয় না. যতই ভ'লবাসি, সে ক্ষুধা, সে. 
পিপাসা ততই নূতন, ততই প্রবল, ততই 

বদ্ধনশীল। ভালবাসার অদম্য বেগে হিমা- 

লয়ের স্তায় বাধ! বিদ্ধ ভাপিয়। যায়? গ্রহ, 

নক্ষত্র, চন্দ্র, হৃর্য্য ভাগিয়া চূর্ণ কিচুর্ণ 

হইয়া যায়। অনস্ত প্রেম প্রবাহের প্রতি- 

রোধ নাই । ইহ! অবিরাম, অনবরত । তাই 

ভালবাসার বস্কক্ষে দেখিতে দেখিতে, সেই 

রূপ সাগরে ডুবিয়া।, মন্িয়া গলিয়া, মিশিয়া 
রগ মরু শেষ হর না 
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প্রেম মধুমাখা বিশ্রাস্তালাপ চির দিন গুনি- 
লেও বোধ হয় যেন কিছুই শে'না হইল না। 

এই প্রেম যত উন্নত. যত উদার, ইহার প্রসার 

বত অপরিমেয়, অতৃপ্তি ততই গভীর | অনাদি 

অনস্ত ভালবাসার অতৃপ্তি অনাদি, অনস্তভ। 

বিদ্যাপতির কণ্ঠ এই অনাদি অনস্ত প্রেমের 

মহ| সঙ্গীতে সন্গিরত। এমন উচ্চ, এমন 

মহৎ ব্রত কার? 

যেমন বিষয়, বিদ্যাপতি তেমনই কবি। 

বিদ্যাপত্তির কবিতা পড়িতে পড়িতে বোধ 

হয়, কবির হৃদয় যেন অনস্ত উচ্দ্বাসে উচ্ছব 

দিত। সেই উচ্ছাস যেন অনগল কবিতী- 

প্রবাহে ঢালিতে গির], কবি অনাদি অনন্ত 

প্রসার, সুগভীর, তরঙ্গোম্্বসিত ভাব মহাঁ- 

লিন্ধুর অবভারণ। করিয়'ছেন 2 

“লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুশ। 

তবু হিয়ে জুড়াঁন ন। গেলি ॥” 

, এর চেয়ে স্গভীর ভাব বাঙ্গল। কবিতা 

পড়া কে কোথায় পাইয়াছেন? ইহার 
মধ্যে বে জ্গভীরতম অতৃপ্ত্র ভাব লুস্কায়িত, 
যে প্রেম পিপাসার অনস্ভমনী সমুজ্জবল ছায়। 

প্রতিভাঁত তাহার পরিমাণ করিতে, তাহার 

মাহাত্্য অবধারণে কে সমর্থ? কয়টা হৃদয় 
আকাশ অপেক্ষা এই অসীম ভব মাধূর্য্য 

অন্থভব করিয়! শেষ করিতে পারে % ইহার 

মধ্যে কি স্বপ্ন এবং জাগ্রত ভাবের, মধ! এবং 

গরলের, স্ুখ এবং যাতনার, পিপাস। এবং 

তৃণ্ডির প্রন্কৃত সমাবেশ হয় নাউ ? 
আবার বিদ্া(পতির কবিতার প্রতিপদ 

যেন ভাড়িতময়। এক একটা পংক্তি যেন 
তাঁড়িত-প্রবাহম্বর্ূপ। পাঠ মাত্র পাঠকের 

হৃদয় আমুল বিলোড়িত করিয় দেয়। তীহার 
একটা প্রাণকে যেন সমগ্র মাঁনব-প্রাণের 
সহিত,কোন অলক্ষিত- হরে বাষ, আলো- 

নবাভারত। ২১ 

ডিত করিয়৷ তোলে । 
“বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে 

লাখে না মিলিল এক ॥* 

এই সুখ ছুঃখ পূর্ণ বৈষমাময় সংসারে, 
এই বিপত্তরক্সঙ্কুল ভব নাগরে, এই ঘাত 

গ্রতিঘাত-বন্ধুর জনসমাজে, প্রতি ব্যক্তি- 

কেই কি জীবনের সংগ্রাম ক্ষেত্রে ঘুরিতে 

ঘুরিতে বিদ্যাপতির সহিত সম হৃদয় হইয়া, 
এই ভাবের উঞ্ণতাময় স্পর্শ, অস্তরের অন্তরে, 

প্ুকাইয়া৷ অনুভব করিতে হয় না? কৰি 

কি বস্ততঃই বৈছাতিক শক্তি সঞ্চার করিয়া 
এই স্থানে সমগ্র মনুষা হৃদয়ের উপর আঁপ- 

নার হৃদয়ের আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হন 

নাই? আর না। বিদ্যাপত্তিকে নিয়া অনেক 

কথ বলিলাম, অনেক সময় কাঁট।ইল।ম ॥ 

কবি এবং কবিতার সমালোচন|। করিতে 

গিয়। বিদ্যাপতিকে আনিলাম কেন? আনি- 

লাম--পাঠক মাত্রেই বোধগম্য কবি- 

হৃদয় এবং কবিতার একখানি সাধারণ ছবি 

দেখাইতে । বিশুদ্ধ বাঙ্গল। ভাষায় কি কৰি 

এবং কবিতা নাই? কবিকঙ্কনঃ কবিরঞ্জনঃ 

জ্ভারতচন্্র, মধুহ্থদন, হেমচন্ত্র, নবীনচন্ত্র এব* 

রবীন্দ্রনাথ কিকবি নন? সংক্ষেপে এক 

কথায় উত্তর দিতে হইলে বলিব--্া ইহারা 
সকলেই কবি । “ভারতবশগীত* এবং “রাণী 
ভবানীর উক্তিতেঠ যে জলস্তকবিতা প্রবাহ 

ঢালিয়া, কবিঘয় সেই হৃদয়-বিলোড়ী তাড়িত 
আোতের অবতারণ! করিয়াছেন, তাহ। মুক্ত- 

কে প্রশংসনীয়। কিন্তু অতি অল্প কথায় এত 

স্গভীরতম ভাব প্রকাশ করিতে বিদ্যাপতির 

গায় স্থুনিপুণ কারিকর কয়টী আছে? পাঠক 
এ কথার পুঙ্খানপুঙ্ধ বিচার করুন্। আমা” 
দের সংকস্করামগুসারে কাজ করিলাম । এখন. 

সাঁধারণ ভাবে প্রস্ত।বের অবতারণ। করিব ॥ 



কবি কে? পরা এ রবের 

আলোচনার প্রয়োজন অতি অল্প কবিতা 

কাহাকে বলে, এ কথার বিচারের সঙ্গে সঙ্গে 

কবির চরিত্র আপনিই চিত্রিত হুইয়। পড়ে । 

এই জন্য এই সংক্ষিপ্ত প্রাবন্ধে কবি এবং 

কবিতা পৃথকরূপে ষয়ালোঁড়িত হইবে ন1। 

কবিতা কি? অনেকে মনে করেন, ছন্দ 

বন্ধ রিশিষ্ট রচন। মাত্রই কবিতা । এই ছন্দ 

কুপ-নিবন্ধ গ্রাণ তেকের হ্যায় সেই সঙ্কীর্ণ 

কৃপান্বকারেই চির দিন নিমগ্ থাকু। অন্ত 

 গগনবেহারী মুক্তপন্ম, মুক্তকণ্ঠ গ্রাণবিহ- 

জের অনস্তধারাবাহী, সঙ্গীত-্্ধা-রসন্বরূপ 

কবিতা, কোন কূপের বন্ত নয়, পৃথিবীর সীমা 

বন্ধ মহানাগরেও তাহা! ধরে না। কবিতা 

সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং মুস্তাবস্থাপন্ন, অনন্ত 

প্রসারিভ ম্বদ্য়ের অনস্ত তাবোচ্ছ'সের অল- 

গল গ্রবাহ মাত্র । ইহা বাক্যের অভীত, 

চিন্তার অতীত। অনেকে কথ।টা শুনিয়া 

হাস্য সম্বরণ-করিতে অসমর্থ হইবেন । কি, 

 ক্লাক্য যে কবিতার প্রকাশক, চিত্তা যে কবি- 

ভার অষ্ঠি, তাহা বাক্য এবং চিস্তার অতীত ? 

স্বাক্য কি কবিতার প্রকাশক? বাক 

নেক সয়য় কুবিতা-জ্যোতিকে মেঘাচ্ছন্ন 

করে, এবং সর্বদই কবিতার প্রতিরোধক 

রাকা জের জন্ত, সীমাবদ্ধ জড় জগতেরই 

গকাঁশক । অস্তর্গতের শ্লীমাশৃত্ত বস্ত কবি- 

গ্বকে সে কিরূপে প্রকাশ করিবে? এক 

গাছি লৌহতাঁর যতক্ষণ তাড়িত হইতে বিষুক্ত 

ধারে, ততক্ষণ তাহা স্পর্শ করিলে কোঁনই 

বিশেষ গক্তির আভাঁদ পাওয়া যায় নাঁ। 

(কিন্ত .তাহাতে ভা'ড়ত সগ্ণালিত হইলে অদ্ভুত 

শক্তি প্রাশ রুরিতে প্রাকে। এক গাছি 

রক্ষা, তাড়িত যে ষংযোগ্দিত হইলে, স্পর্ল 

ম্ুত হত কম্পিত হয়, সমস্ত শ
রীর মধো ঞরু 

১ষ খও, ক্ষ লং £ 

রূপ ক্লোন নম পরিলক্ষিত হইতে থাঁকে। 

সেইরূপ জড়ভাময় বাক্যেক্স মধ্যেও কোন' 

' বিশেষ শক্তি নাই। কিস্ত যখন তাহাতে 

কবিহৃদয় নিঃক্ত তাড়িত প্রবাহ সঞ্চারিত 

হয়, তষ্ধীনই তাহ!র ক্ষমতা অলীম, তখনই 

তাহা অত্যতূত। 

রূপে মৃত শবদেহে জ্বলস্ত চেতনার সঞ্চার 

তখন তাহা সঞ্জীবনী মন্ত্র 

করে, ম্বুত প্রাণে জলস্ত অগ্নি প্রবাহ ঢালিয়। 

দেয়। কখনও তাহা মধুর জ্াৎস্সাপূর্ণ 

শরৎ যামিনীর নিস্তব্ধ ক্রোড়ে, মধুময় স্বপ্ন: 

করে, শ্খ-স্থ্ধাজড়িত বাঁসরীর সঙ্গীত শ্রবথ 

করার, কখনও বা শোক ও বিষাদের অনন্ত 

নাগর রচন! করিয়া, মানবের প্রাণকে 

তাহাতে ডুবাইয় দেয়। কিন্তু তাড়িতগ্রবিধ. 
রক্জ, যে প্রকার অনস্ত আকাশব্যাপী, বিশ্বের 
মজ্জাগত, সেই অনন্ত তাড়িত মহা সমুদ্রের 
সামান্ত ঈঙ্গিত জ্ঞাপন ভিন্ন একটী কণিকাও 
প্রকাশ করিতে অসমর্থ, করির বাকাও 

কবিতা সম্বন্ধে তদপেক্ষা অধিক কাজের 

জিনিষ নয়। কবিত্বপূর্ণ রাক্য কবিত্যর ঈঙ্গিত 

ভিন্ন আমাদিগকে আর কিছুই দিতে পারে 

না। প্রভাতের প্রাকৃকালীন অস্ফুট আলোক 

যেমন আমাদিগকে প্রত্যহই মধ্য।ন্ছ হথর্ষ্যের 

অনস্ত গগনব্যাপী জ্যোতিরাঁশির সমাচার 

ঘোষণ1 করে, কবিবাক্যও কবি-হৃদয়ের সেই 

অনস্ত উচ্ছ'দত ভাবপুঞ্জের সম্ধাদমাত্র 

জ্ঞাপন করে। বরং জগতের ভাষা অসম্পূর্ণ 

এবং সীমাবদ্ধ বলিয়া এ আভাসকেও তান 

রূপে ফুটিতে দেয় না| । এই জন্যই বলিয়াছি, 

ভাষ। ব1 বাকা সর্বদাই কবিতার প্রতি 

রোধক। আবার কবির ভাবোঘেলিত হৃদয় 

যখন ভাষা রচনা! করে না, বি পৃথিবীর 

অভিধান, পুথিবীর ব্যাকরণ এবং অলঙ্কার 

শা খুল্িহুখের রচিত বাক্যে কবিতা 
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গল] লন তখন কিছুর ?একরার বলি- বিষমপাযুতং কচিস্ভবেদমৃতং 

গাছি--আবার বলি -তখন গভীর ঘন ঘটায় 

নির্বল কবিতা জ্যোতি ঢাকিয়] যায় । এই জন্য | 

এক জন প্লাশি রাশি গ্রন্থ লিখিয়াও কবি নন্, 

আর অপর ব্যক্তি ছুইটি চারিটি কথ! লিখি- 

সই কবি । ন্ৃতর!ং কবিতার রাজ্যে বাকোর 

আদর নাই, বাক্যের জীবনের আদর । এই 

জীবন্ত ব।ক্যও' কবিতার প্রকাশক নয়, 

কেবল মান্র আভাস প্রদ্দান করে । কবিতার 

জ্যোতিশ্ময়ী ছায়া নিয়াই ইহার জন্ম । 

“লাখ লাখ যুগ, হিয়ে হিয়ে রাখলু: 
তবু হিয়া জুড়'ন না গেলি ॥” 

বিদ্যাপতির বিরহকাতর নায়িকার প্রাণে 

যে অনন্ত উচ্ছ্বাস উদ্বেলিত হইয়/ছিল, 

উল্লিখিত কবিত্বপূর্ণ বাক্যাবলী কি তাহার 

সামান্ ঈঙ্ষিত ভিন্ন আর কিছুই জ্ঞাপন 
করিতে পারিতেছে'? মহাকবি কালিদাসের 

অজ বিলাপ হইতে কয়েকটি পংক্তিও উদ্ধত 
করিতেছি । সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক তদ্দষ্টে এ 

কথার মন্ম বুঝিতে পারিরেন । 

“বিললাপ স বাম্পগদ্গদং সহজামপ্যপায় 

ধীরভাং। 

অভিতগুময়োহপি মার্দবং ভূজতে কৈর কথা 

শরীরিযু॥ 

থান গাত্রসঙ্গমাৎ প্রভরস্ত্যাুরপো- 

হিতুং যদ্দি। 

ন্ চিনি হস্ত সাধনং কিমিবান্ৎপ্রহরি- 
য্যতে। বিধে ॥ 

অথব। বত ছি সিতুং মৃহুনৈবারভতে 
প্রজাস্তকঃ। 

হিমসেকবিপত্বিরত্র মে নলিনী পুর্ববনিদর্শনং 

মতা ॥ 

লগিয়ং যদদি ০৮৫৭ হদয়ে কিং নিহিতা 

 বহৃতি মাং। 

হা বিষমীশ্বরে- 

চ্ছয়। ॥ ইত্যাদি /* 

এখানেও অজের হ্বদয়নিহিত শতমুখী 
উচ্ছাস প্রকাশ করিতে না পারিয়৷ বাক্য 

পরাস্ত । 

প্রকৃত কবিতা বাকোর স্যায় চিস্তাকেও 

অতিক্রমন করে, একথ পূর্বেই বলিয়াছি। 

যাহার চিন্ত। হৃদয় ঘার। চ:লিত না হইয়া, 

হৃদয় চিন্ত! ঘ্বার। পরিচলিত, তিনি ক্ কবি। 

তহার কবিতা পাঠ করিয়া বোধ হয়, যেন 

মন্তিষ নিঙ.ড়াইয়া, বছু কষ্টে তিনি কবিত্ব 
রসের অবতারণ জন্য চে&| করিতে গিয়াও 

সম্পূর্ণ বিফল হইয়,ছেন। উদার কবিতা, 

অন্ত রদের স্যার হৃদর ভাসাইয়। বহিতে 

থাকে, চিত্ত তাহার তরঙ্ষ বা হরীম্বরূপ। 
এস্থলে কবির হৃদয় দ্বর চিত্ত পরিচালিত । 

কবির হৃদয় নিম্মল দর্পণ অথব। বিমল স্থধা- 

রসপূর্ণ স্থুগতীর স্বচ্ছ সরোবর । বিশ্ব কবির 

কবিতালহরীরূপ প্রকুতির ছায়া যখন তাহাতে 

পতিত হুইয়। প্রতিফলিত হুইতে থাকে, 
তখন অদ্ভুত দৈবশক্তি প্রভাবে তথ হইসে 
স্তহাসমুদ্র গর্জিয়া উঠে। উহার প্রতি উচ্ছ্বাসে 

চিন্তাও গভীর জ্ঞান তরঙ্গ বহিয়। ছুটিতে 

থাকে । এজন্য কবিতা অন্ধ হইয়াও জগ- 

তের চক্ষু, নিজে অন্ধকার হুইয়াও বিশ্বকে 

মধ্যাহ্ন আলোকে.দেদীপামন করে । বে” 

খানে চিন্ক। পরিচালক, সেখানেই রাক্য 

মুখের এবং জীবনহীন । এই জন্ত দার্শনিক 
জগতে অনেকেই নীরস কুক বাক্য প্রয়োগ 

করিয়া বিষয়টাকে প্রস্তরবৎ্ কঠিন ও ছুষ্পাঠ্য 

করিয়া ভোলেন। চিস্তাবীর জন&,য়া” মিল 

আপনার জ্বদরের যাতনাকর শুফতা দূর করি- 
বার আশাতে কবিতাময় গ্রস্থ পাঠ করিতেন ।, 

বন্ততঃই শুদ্ধ তর্ক ও চিত্তার উষ্ণ বাতাসে 
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: ্হদয় অক্ুতুল্ায ভীষণ ইইর়| উঠে। এই 
ভীষণ জ্বদয়ের বাকাযও,. কাজেই, ছুষ্পাঠ্য 
এবং নীরস মুখাগ্রজাত বাক্যে পরিণত 
হয়। এই জন্যই শাক্ষিক কবি(৩) এবং কষ্ট" 

কবি একই পদার্থ। এখন হইতে এই উভয়- 

বিধ দোষ্াশ্রিত কবিকেই “কষ্টকবি” এই 

একমাত্র মে অভিহিত করিব । 

_. ক্ষষ্ট কবির প্রধান এবং প্রথম দোষ, 

"তিনি পরপদাঙ্কান্গকারী। অগ্ঠের চিন্তার 

অন্থকরণ তাহার প্রাণের সম্বল । চিতআ- 

মাত্রেরই ভিত্তি পূর্ববর্তী চিত্তারাশির ফল. 

চিন্তা যে কবির মূল ধন, এ জগতে তাহার 

এক বা বছ সংখাক ধলীও থাকে । এইজন্যই 

দেখি, ক্টকবিদের মধ্যে কেহ কালিদাসের, 

কেহ ভবভূতির, কেহ সেক্সপিয়রের, কেহ 
মিপ্টনের, কেহ বা অন্য কেংন কবির গোঁড়া। 

'াহাদের প্রতি কথাটীতে, প্রতি নিশ্বাস 

প্রশ্বাসে, প্রতি হাইতোলাটীতে সেই সকল 
মহাজনদের কথা, চিত্ত, হাব ভাব নিরা- 

পতিতে প্রকাশ পাইতে থাকে । মুল কথা, 

এই কবিতাব্যবপায়ীদের অন্ততঃ ছুই এক 

জন প্রকাস্ঠ ধনী না হইলে, পদে পদে তাহ 

দের কারবার বন্ধ. হইবার সম্ভাবন। ঘটে । 

প্রকৃত কবি কাহারও পদ-চিহ্নিত পথে চলেন 

না। প্রকৃতির অবশ্ঠ্ভাবী নিয়মে, অজ্ঞাত- 

সারে, শত শত ব্যক্তির যত্র-সঞ্চিত ধন, 

তাহার মূল ধনে মিশিতে পারে, কিন্ত তিন 

সম্পূর্ণ রূপে বিশ্বাস করেন, সে ধন তাহার 

নিজদ্ব । তিনি অন্তের নিকটে ধার নিতে বা 

ভিক্ষা/ করিতে জানেন না। এ জগতে গুরু 

ব। শিক্ষক হইতে পারে, এ কথাও যেন তিনি 

বুঝেন না। ভিনি বালক বা উম্মতের সায় 

৫১) প্রভাত চিন্তার “নীরব কবি" শীর্ষক দ্ধ 
দেখুন | নু | ০ ই 

আপনি হাসেন, আপনি কাদেন, আপনার 
ভাবেই ভোর। কানন গর্ভন্থ পুশ্পের গার 
আপনার জন্য আপনি ফোটেন, আপনার 

সৌরভে আপমি মত্ত, আপনার রূপে আপনি 
মোহৃত। তাহার প্রাণে যখন জোয়ার 
আসে, ভাবের বন্যা উচ্ছৃসিভ হয়, তখনই 

তিনি মজিয়া যান, যখন ছুই পাড় ছাপিয়! 

উঠে, তখনই কবিতাশ্রোভ চলিয়া! দেন। 

সেই তরঙ্গে জগৎ ভানিয় যায়, যুগ যুগাস্ত 

শেষ স্থয়, প্রলয় মহা প্রলয় চলিয়৷ যায়, 

তথাপি সেই ঢেউ মিশিয়1 যায় না। এই 

জন্যই বাল্সীকি এবং হোমর, কালিদাস এবং 

সেক্সগীয়রের কীর্তি জগতে অক্ষয় কীর্ডি 

নামে বিখাত। বস্ততঃ প্রকৃত কবিতা 

কিছুরই সাপেক্ষ নয়, প্রকৃত কৰি সম্পূর্ণ 

নিমুষ্তি এবং স্বাধীন; এই জন্ত যে জাতি 
অধীন, যে জাতির হৃদয় পরের ছাঁচে ঢালা, 

যে জাতি অন্ুকরণপ্রিয়, সে জাতিতে প্রকৃত 

কবি জন্ম গ্রহণ করেন না। এই কারণে 

বাঙ্গালী, জগন্ছের মধ্যে শ্রে্ঠ হৃদয়বান্ হই- 

য়াও হাদয় কল্পতরুর অমৃতময় ফলস্বরূপ প্রকৃত 
কবিত্বে বঞ্চিত। জ্রীজাতির হৃদয়রাছ্যে 

অদ্বিতীয় প্রভুক্কঃ অথচ রমণীকুলে গার্গীর 

স্ঠায় দার্শনিক, লীল।বভীর ন্যায় গণিতবিদ 

জন্মিয়াছেন, কিন্তু ক্হি হইতে অদ্যাবধি 
কোন মহাকবি জন্মেন নাই। কারণ অবলা 
বামাকুল পুকষের অত্যাচারে কিনি এবং 
পরাধীন] ৷ 

শাবক কবি স্নার স্দার শবে কুম্থম- 

হার গাথেন। “ছুটিল” “কুটিল” “টুটিল" 
এই সকল ন্ুকোমল শব্দ নিয়াই তিনি ব্যন্ত। 

কখনও জ্যোত্ম্লায় ভািতে ভাসিতে চাদের 

কিরণ ভাগিয়।'খান, কখনও সাঝের আকাশে 

সিন্দুরে রেজ্ি'ড়ে টিয়া বেড়ান, ম্বপ্নে বাশীর 
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গান শোনেন. আর পরীর সঙ্গে তুমিয়া ঘুমিযা 

ধেল। করেন। শরতের চাদ, ব্সস্তের ফুল, 

পাপিয়া, কোকিল, মলয় বাতাস, বর্ষার নবীন 

মেঘ, বিজলী আর রা'মধনু তাঁহার কবিতার 

উপাদান । ভাহার নাচনীছন্দের তর তালে 

তালে উঠে, ভালে তালে পড়ে, কিন্ত মনুষ্যের 

প্রাণের উপর দিয় পল্মপত্রের বলের মত 

আস্তে সরিয়। ঘায় । এইরূপ কবিতা মনুষ্য 

মনে কোন স্থায়ী ভাবের উদ্রেক করিতে 

পারে না। শ্রীহর্ষের “নৈষধ চরিত” জয়- 

দেবের “'গীতগোবিন্দ” এই জাতীয় কবিতা 

্রস্থ। ছোট ছোট নরম নরম মিটি মিটি 

কথাগুলি নান! সুললিত ছন্দে বাঁধিয়া, ধু্ই 

ও বেল ফুলের মালা গঁ!থিলেই যদি কবি 

হওয়] যায়, তবে সেকৃসপীয়রের অপেক্ষা 

অনেক ক্ষুদ্র ইংরেজ কবির এবং কালিদাস 

অপেক্ষ। অনেক বাঙ্কালী কবির যশ এজগতে 

জয়লাভ করিতে পারিত। কিন্তু হৃদয়ের 

ভাঁষ! জাপনা হইতেই সহক্জ এবং সাধারণের 

বোঁধগমা হয়। প্রকৃত কবি ভাষার অন্ু- 

সন্ধান করেন না,কিস্ত ভাষা আঁপনই তাহার 

কবিতার অনুসরণ করে ৷ সৌন্দর্য্য, বৈচত্র্য, 

রম এবং ছন্দ প্রকৃত কবিতার সংস্পর্শে জীবন 

প্রাপ্ত হয়, কিন্ত এই সকল তাহার জীবনী 

শক্তির মূল নয়। সে জীবনীশক্তির প্রাণ, 

কবিহৃদয় যে জলস্ত ভাবোচ্ছানে অনুপ্রাণিত 

সেই স্বর্গীয় স্থুধ। শ্বরূপ মহা পদার্থ। নির্মল 

অরুণ জ্যোতি স্পর্শে প্রভাতিক কাননে মুকুল 

গুলি যেমন ফুটিয়া উঠে, এই বৈছ্যাতিক 

কিরণ সংযোগে, কি ভাষা, কি ছন্দ, কি 

সৌনরধ্য, রস, বৈচিত্র্য সকলই আপনি 

ফুটিয়া উঠে এবং বে পাঠ বা শ্রবণ করে, 

তাহারও প্রাণে এ সকল ফুটাইয়া দেয়। 

প্রকৃত কৰিব. কিছুরই .অধীন অঃ গদা, 

 নব্যভারত! ২৫ 
কী 

পদা, মুখের কথা, হাব ভাব, যাহাতে ইহার 

সংঘেগ হয়, তাহারই মধ্যে এই মহ্থাশক্তির 

তাড়িত স্পর্শ অনুভূত হইতে থাকে । অনেক 

নীরব চরিত্র, মানবপ্রাণে যেরূপ সহ! প্রলয় 

উপস্থিত করে, তাহাতে সে নকলকে জলস্ত 

কবিত! ন1 বলিয়। পারা যায় না? এই জন্ঠ 

জগতের পাধু ভক্ত মহা্জনই প্রকৃত মহা কৰি 

নামে বাঁচা। বুদ্ধ চৈতন্য ও ্রীষ্ঠের এক একটা 

বাকোর কত মূলা? তাহাদের দেদীপ্যমান 

দীবনেরই বা কত শক্তি ! কত যুগ গিয়াছে, 

কত যুগ যাবে, তথাপি সে কবিতার গর্ভে 

কহ ভাব, কত অর্থ লুক্ক'য়িত তাহা কেহই 

বুঝিবে না। অনস্ত সংখ্যক ফেকৃসপিয়রঃ 

অন্ত সংখ্যক কালিদীমকে চূর্ণ করিয়া, 

একটা মূর্তি গড়াইলেও উহাদের একটা ক্ষত 

পদঙ্ুলের সহুত তুলনার যোগ্য হইতে পারে 

না । সমস্ত জগতের সহিত একটা বালুকণার 

ভুলন! সম্ভবপর কিন্ত এই লকল সামান্য 

কবির নহিত সেই সকল দেব কবির তুলনা 

হইতে পাঁরে না। পাঠক! বিদ্যাপতির যত 

সঞ্চিত, প্রবদ্ধের নির্ষোদ্ধত, সেই পার্থিব 

মলিনতা জড়িত ভক্মমুস্টি বিস্মৃত হইয়া এক 

বার এই দেবছুল্পভ মহারত্বের কথা ভাবুন । 

বুনিবেন,_কবিতা কি? কবিতা মুকের 

সম্গীত কবিতা স্বপ্নের দৃশ্ত, কবিতা বাকা এবং 

চিন্তার অতীত । কবিতা দর্গের অমৃত কবিতা! 

দেবভোগ্য। কৰিত। সঞ্জীবনী যন্ত্র কবিতা 

পরিত্রাণের মন্থাদ । কবিতা প্রেম এবং ভর্তির 

মহাত্রোত। এই মনোমোহন আননোর 

অনাদি অনস্ত ভাগুর, সৌনর্ধ্যময় বিশাল 

ব্রহ্মা যে মহাকবির কবিতাসিম্ুর বুদ বুদ 

মাত্র, এখন আমর! সেই নির্মল কবিতা এবং 

আদি কৰি মহাকবিকে, "মরণ করি। কবিতার . 

চরম ফল এই,কবিন জীবনের উদ্গেস্ত ইহাই। 



কলিকাতা ছুইশত বৎসর পূর্বে। 
সাতাশ 

অনা মহানগরী কলিকাতার কতকগুড ল 

প্রাচীন কথ! পাঠকদ্দিগকে উপহার দিব। 

যাহা বলিব তাহা হয় প্রাচীন লোকের মুখে 
শুনিয়াছি, ন! হয় কোন নব্য বা প্রাচীন 

গ্রস্থে পড়িয়াছি, নিজে তাহার সত্যতা কখন 

পরীক্ষা করিয়। দেখি নাই, স্মৃতরাং কিদ্তু 

কিছু ভূল হইবার সম্ভাবনা । কেহ সে ভুল 
সংশোধন করিয়। দিলে, নিতাস্ত বাধিত 

হইব। আমার এই প্রবন্ধ লিখিবার আর 

এক উদ্দেম্ত এই যে, দেখা দেখি আরও 

পাচ জনে যিনি যাহা জানেন লিখিবেন এবং 

ক্রমে কলিকাতার অনেক পুরাতন খপর 

বাহির হইয়। পড়িবে | 
এইযে কলিকাতা নামক স্থান এক্ষণে 

নান! অক্টালিকায় পরিপূর্ণ দেখিতেছ, “সিটি 

অফ পেলেসেস” নাম দিলেও যথাষথ বর্ণনা 

হয় না, ভাব দেখি ছুই শত বৎসর পূর্বে 

অর্থথৎ ১৬৮৩ সালে ইহার কিরূপ অৰস্থ 

ছিল | বাগবাঁজার হইতে খিদ্দিরপুর 
পর্য্যন্ত এই সমস্ত ভূভাগে তিনটী ছোট ছোট 
গ্রাম.ছিল। যেখানে এইক্ষণে ফোঁ্ট উই- 

লিয়ম বিরাজমান, সেখানে গোবিন্দপুর, 

লালদিঘি ও গঙ্গার মাঝথনে কলিকাতা, 
হাঁটখোলার উত্তর সমস্ত সুতাগটী। কলি- 
কাতা বলিলে যেমন এ ক্ষু্র গ্রামটা বুঝাইত, 

'. ভেঙ্গনি একটা বৃহৎ পরগণাও বুঝাইত। 
'্ুভাহুটি বলিলে একটা তালুকও বুঝাই । 
একটা রাস্তা দিয়া এই তিনটা খামে. ফাওয়। 

যাইত। গু দয জোক প্রতি 

আসে ছই ঘর ভর লোক, দই 

জেলিয়া, ঘর কত শোণার বেনে মাত্র 

বাস করিত। চিৎপুর রোডের অন্ন দূরেই 

জল] জঙ্গল ছিল, এমন কি সময়ে সময়ে 

বাঘের দৌরাম্ত্য হইত। সেইরপ.গ্রাম 
এক্ষণে গঙ্গার ধারে প্রায়ই দেখা যায় না। 

কোঠা বাড়ী এক একট। ছিল কি না সন্দেহ, 
কিন্ত দোতাল৷ একেবারেই ছিল নাঁ। কারণ 

তখন নবাবের হুকুম বাতিরেকে কেহই 

দৌতাঁল] বাড়ী করিতে পারিত ন1, এবং নবা- 

বের স্বকৃম আনাইতে পারে এইরূপ লোক এ 

তিন এরামে.না থাকাই সম্ভব । ইহার মধ্যে 

আবার শুনিয়াছি, গোবিন্দপুর নুতন পত্তন । 

আবুলের দত্ত চৌধুরী বংশীয় গোবিনাচন্্ 
দত্ত নামক এক ব্যক্তি এ গ্রাম পত্তন করেন 

এবং এই হইতেই হাটখেলার. দত্তদিগের 

উৎপত্তি হয়। আমরা যে সময়ের কথা 

বলিতেছি, তখন হাট্খোলার দত্তের! হাট: 

খোলায় আসিয়াছেন কি না সন্দেহ। স্মৃতা- 

হুটীতে অনেক দিন হইতে একটী হাট ছিল, 
কিন্তু সে হাট কাহ। কর্তৃক স্থাপিত, জানিষার 

কোন্ন উপার নাই। কলিকাতার নিকটে 
কাঁলীঘাট বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ পীঠ স্থান 
ছিল, এবং চিৎপুরের কালীর নিকট'নরবলী 
হইত বলিয়! বহুকাল প্রসিদ্ধ ছিল । শুনি- 
য়াছি, ইংরাজের। যখন. প্রথম:মাজ্া্দ হইতে, 

বাঙগালার বাণিন্গ্য করিতে আইসেল)-তখন 
তাহার! হাটখোলার ঘাটে, জাহাজ ল[গাইয়া 
এক.অন.ধোব।গিয়। চাহিয়া-পাঠান । হাটের 

লোকে. ধোবারির়ার, জর্থ বুঝিতে না পারির 

1 হাটখোলা বানা ছিগেক, নিকট সাজি 
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উপস্থিত হন। বসাকের1! একজন ধোব! 

পাঠাইয়। দেন । তদবধি ধোবার! অনেক দিন 

ইংরাঁজদের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিল । সে 

কালে কাস্তধোবা বলিয়া! একজন ইংরাজের 

অনুগ্রহে বিলক্ষণ ্গতিশালী ও ক্ষমতাশালী 

হইয়। উঠিয়াছিল। পূর্বের কথা আমরা 

যতই কেন বলি নী, সবই একটু ঘোর ঘোর 

বোধ হইবে, পরিক্ষার হইবে না। আমাদের 

বোধ হয়, বাঙ্গালায় ইংরাঁজ বাণিজ্যের স্থত্র- 

পাত হইতেই স্তৃতাটীতে ইংরাজদ্রিগের কিছু 

না কিছু কারবার ছিল, কারর্ণনিজ হুগলীতে 

যখন ইংরাজদের খুব কারবার চলে, তখনও 

স্নতানুটীর উপর তাহাদের বিলক্ষণ টান 

ছিল দেখ। যান । বোধ হয় চুঁচুড়ার ওল- 

ম'জদের যেমন বরাহনগরে ছোট খাট একটা 

কুী ছিল, স্থৃতানটীতেও ইংরাজদের সেইরূপ 

অল্প বিস্তর কিছু কারবার ছিল। যখন 

মোগলের সহিত যুদ্ধে ইংরাজকে হুগলীর 

ব্যবসা! ফেলিয়া! পালায়ন করিতে হয়ঃ তখন 

তাহার দিন" কতক চানকে ও দিন কত্তক 

স্ঙানুটীভে ছিলেন । যাহা হউক ১৬৯৮ 

খুঃ অনে তাহারা কলিকাতা, ন্ৃতান্থুটী ও 

2৭ রা রক্ 
টগটিদহেনু লি 

পত্তী । 

বলিতে হুইবে। 

গোবিন্দপুর এই কয়েক খানি গ্রাসের জমী- 

দারি ক্রয় করিতে অনুষতি পান । এৰং এ 

সময়ে 'উাহারা লালদিঘি ও গঙ্গার মধ্যে 

পুরণ কেল্লাটী নির্মাণ করেন এবং তদবধি 

কলিকাতায় তাহাদের ভরাভর হয় । তদবধি 

চার্ণক সাহেব কলিকাতার সংস্থাপনকর্তী 
এবং তাঁহার সয় হইতেই ইংরাজদের চাপ- 
কের বাগান ও আলীপুরের বেলভেডিয়ার 
উৎপত্তি । ভাব চার্ণক "সাহেবকে এদেশীয় 

লোকে অত্যন্ত ভালুবাসিত, তিনি এদেশীয় 

একটী স্রীলোককে থিবাছ করিয়াছিলেন । 
কলিকাতা ক্লুএকটা প্রসিদ্ধ গোরস্থানে তাহার 

৬ ৪. 

২৫ 

গোর অদ্যার্পি দৃষ্টিগোচর হয় । ১৬৯৮ সাল 
হইডে ১৭৫৭ পর্য্যন্ত কলিকাতার প্রথম যুগ 

এই সময়ের মধ্যে কজি- 
কাঁতা একটী সামান্য গ্রাম হইতে একটী 

নগরের আকার ধারণ করে। ফরাসীদের 

হতে যেমন ফরাসডাঙ্গা, ওলন্াজদের হাতে 

যেমন চুঁচুড়া, দিনামারদের হাতে যেমন 
শ্রীরামপুর একটা ছোট খাট নহর, ইংরাজ- 
দের হাতেও কলিকাতা তেমনি ছোট খাট 

সহর হইয়াছিঙ্গ। পূর্বোক্ত চারিটা সহরই 

এই যুগের মধ্যে উৎপত্তি, তম্মধ্যে ফরাস- 

ডাক্গাই কিছু বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, 
কারণ ফরাসী গনর্ণর ডিউপ্লের মত প্রত্িভ1- 

শালী ব্যক্তি ইউরোপ হইতে এ যুগের মধ্যে 

কেহ আর আইসেন নাই। | 

এই যুগে কলিকাতায় বু সংখ্যক ব্াব- 

সায়ী লোক আমনিয়! বাস করে এৰং বহু 

খ্ক অট্টালিকা নির্মিত ও বাজার সংস্থা" 

পিত হয়। এই সমন চিৎপুর রোডের 

পশ্চিমে বহুদংখ্যক ভন্রলোকের বাস হয়, 

এবং পূর্বে বড় বড় ব'গ:ন প্রস্তত হইতে 
আরম্ত হয়। জল ও জঙ্গল কাটিয়া বাগান 
প্রস্তুত কর! বড় সহজ ছিল না, প্রায়ই জলার 
মধ্যগ্ুলে পুক্ষরিণী কাটিয়া' সেই মাটী চারি- 
দিকে ছড়াইয়! বাগানের জন্য জমী বাহির 

করিতে হইত | যে কেহ ইষ্টারণ বেঙ্গল রেল- 
ওয়ে দিয় যাতায়াত করেন, তিনি দেখিতে 

পাইবেন. যে, এখনও উক্ত রেলওয়ের উভয় 

পাক্ষেএই উপারে জমী বাহির করা হইতেছে; 

কিন্ত এখন হয় বেলগাছিয়া অঞ্চলে, পুর্ব 

হইত চিৎপুর রোডের নিকটে । এই সম- 
রনের ছুইটী; বাগানের কিছু ইতিহাসিক প্র- 
দিদ্ধি আছে, একটির নাম [ফাখান ও 
অপরষটীর নাম উর্মীচাদের বান হাল্স 



বাগান গোবিপরাম মিত্রের বাগান, উহা 
ইংরাঁদ জমীদারির বাহিরে, কিন্তু গোবিনা- 
রাম মিত্রই বস্ৃক'ল ভবধি ইষ্ট ইত্ডিয়া কো. 
ম্পানীর বাক জমীদার ছিলেন । ১৭৪২ খুঃ 
অনবে যখন মহারাপ্রখাত খনন হয়, তখন 
গোবিদরাম মিত্রের অনুরোধে ইংরাজের 

হাল্সী বাগান খাততুক্ত করিয়। লন। মহা. 

রাষ্ট্রধাত এখনও কলিকাতার মিউনিসিপা. 
লিটির সীমা । অনেকে মনে করেন, বাগ্- 
বাঁঞজারের খালই বুঝি মহারা্রখাত, কিন্ত 
বান্তবিক তাহা নহে । বাগ্বাজারের খলের 
একটু দক্ষিণে একটী খান! ভাছে, সেই খানা 
ক্রমে ক্রমে আলিয়া সার্কিউলার রোডের 

: পুর্ব দিকের খানার সহিত মিলিয়া গি়ছে। ৫ ত.হা-ই 
* খানা বরাবর বাগ্বাঙ্গারের খালের মুখ [ থাকিত। 

টাকা ছিল। কুষারটে|লির |মত্রদিগের আদি 
হইতে নিয়ালদহ পর্য্যস্ত মহারাষ্ট্র খাত নামে 
অভিহিত ছিল। মহারাষ্রখাত কলিকাতাঁর 
চতুর্দিকে কখনই ছিল না। মহারাষ্ট্রখাত 
শেষ হইবার পরেই বছুবাজারের রাস্তা এ 
রাস্তা তৎকালেও *বিদামান ছিল। উহা 
ছারা পূর্ব দিক হইতে আসিয়া! একেব'রে 
পুরাণ কেল্লায় উঠ| যাইত । বহু বাজারের 
র।ন্তার পর দক্ষিণ দিকে আরও একটা খাল 
ছিল, কিন্ত এখনও তাহার চিহমাত্র দেখ! 
যায় না। অনেকে বলেন, তাহার কিয়দংশ 
বুদ্রাই়া ত্রিকরো৷ নামক রাস্তা হইয়াছে | 

সখকালেও চৌরঙ্ি নামক স্থান ছিল এবং 
নেই স্থানেই সাহেবের বাস করিতেন। 
কিন্ত সে চৌরঙ্গির সহিত 'এখনকার চৌরক্ষির 
তুলনা হয় না। তখনকার চৌরঙ্গিতেও 

জলা ও জঙ্গল ছিল 1 ভখন মারা খাতের 
মধো অনেক জায়গায় চাষবাস হইত। 
'শমন কি, ১% সালে বখন ওয়ারন্ হেরিংস 

: উতরাজা। নবনয়কে দত ছটীর তানুকানী 

২১টি তি ও 
4৯টি 

প্রদান করেন, তখনও & তানুকের ঈধ্য 
অনেক জায়গায় চাষ বাস হইত, কারণ $* 
দলিলে চাষবাসের সপ্ন উল্লেখ আছে। 

ইংরাঁজেরা ১৯৯৮ থঃ অবে তিন গ্রামের 
জমীদারি পাইরা আপনাদিগের কাউন্সেলের 
এক জনকে জমীদার করিতেন, তিনি তুই 
হাজার টাকা করিয়। মাহিয়ানা. পাইতেন। 
চারি পাঁচ মান অত্তর জমীদার বদল হইত। 
অর্থাৎ কাউন্সেলের সকল মেস্বরেরাই কিছু 
দিন করিয়া! ছুই হাগ্গার টাকা মাহিয়ানা, 

মারিছ্বেন। তিনি কাজ কন কিছুই করি- 
৫৭ না, কখনও ছুই একটা! সহী করিতেন। 
তাহার অধীনে একজন বুক জমীদ/র থাকি- 

হাতে জমীদারির ভার 
বাক জমীদারের মাহয়ান। ত্রিশ 

পুরুষ গোবিন্দ রাম মিত্র ১৭২০ খৃঃ অব্বে 
বাক জমীদার পদে নিযুক্ত হন, তাহার পূর্বে 
এঁপদে কে ছিলেন তাহা জানা যায় না। 
কিছুদিন পরে গোবিনারাম মিত্রের বেতন 
ত্রিশ টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকা হয়, কারণ 
তিনি কোম্পানির নিকট আর্ঙী করেন যে, 
ত্রিশ টাকায় ঝাক জমীদার নামক উচ্চ পদস্থ 
ব্যক্তির সন্ত্রম রক্ষা করা হয় না। গোবিন্দ- 
রাম্ মিত্রের মন্দির চিৎপুর রোডের ধারে 
অদ্যাপি বর্জমান আছে। গোবিন্দ্রাম 
মিত্রের এক জন কর্খচারী বনমালী সরকার 
তৎকালের এক জন প্রদিদ্ধ লোক ছিলেন। 
হাটখোলার দত্ত মহাশয়ের ধনে, মানে ও 
কুণমরধ্যাদায় কলিকাতার সর্ব গ্রধান ছিলেন, 
কিন্ত তাহার। সরকারি কোন কাজে কখন 
লিগ হয়েন নাই। নকুড় ধর নামক এক 
ব্যজি এই সময়ে অসাধারণ সঙ্গতিপর় হই] 
ছিলেন, তিমি জাতিতে সুবর্ণ বণিক, ইংরাদ 



কার্জিক, ১২৯০, । ). ২৫৯, 

এমহলে তাহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। 

ইংরাজেরা তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া 

কোন কার্ধযই করিতেন না। ইংরাজ 

গবর্ণমেন্টের নিকট কোন চাকরি পাইতে 

হইলে লোকে নকুড় ধরের নিকট উমেদারি 
করিত। এমন কি ১৭৪৮1৪৯ সালের প্রসিদ্ধ 

নবকৃষ্ণও নকুড় ধরের নিকট উমেদারি করি- 
তেন এবং ১৭৫৭ সালে নকুড় ধর তাহাকে 

হেষ্টিংদ সাহ্ছেবের মুন্স করিয়া দেন । নকুড় 

 ধরের প্রকাণ্ড কারবার ছিল ] নকুড়ধর নিঃস- 

স্ভান ছিলেন, তীহাঁর দৌহি্ রাঁজ। স্ুখমর । 
নুখময়ের বংশধরের অদ্যাপি নকুড়ধরের 

অতুল এশ্বর্ধযাউপভোগ করিতেছে। বড় 
বাজারের মল্লিকেরাও তৎকালে বিলক্ষণ ধনী 

ছিলেন। ইহাদের বাণিজ্য ও ব্যবসায় বিল- 

ক্ষণ বিস্তুত ছিল। উল্লিখিত কয়টি পরিবার 

ভিন্ন কলিকাতায় অন্য কোন প্রসিদ্ধ পরি- 

বারের উল্লেখ এযুগে পাওয়া যায় না। পাথু- 

রিয়! ঘটার প্রনিদ্ধ ঠাকুর পরিবারের আদি 

অন্বেষণ করিয়া এযুগে কিছু পাওয়া যায় 

না। যে ছুই একজন ঠাকুরের নাম পাওয়া 
যায়, তীহার। গোবিন্দ রাম মিত্রের অধীনে 

ঝজার ইঞ্জার লইতেন, অর্থাৎ গোবিন্দ রাম 

মিত্র অল্প টাকায় বেনামি করিয়া সমস্ত 

বাজার" গুলি ডাকিয়া লইতেন, এবং পরে 

বিলক্ষন লাভ করিয়! এঁ গুলি বিলি করি- 

তেন। যেসকল লোককে বিলি করিতেন, 

তাহাদের মধ্যে তুই একজন ঠাকুরের নাম 

পাওয়া যার । তৎকালে বাজ।র ইজার। 

লওয়ায় বিলক্ষণ লাভ ছিল। বাজারে 

দ্রব্যাদি আসিলে জমীদার চাল, ডাল, লবণঃ 

তৈল, সকল দ্রবোরই উপর কর লইতেন। 

 গ্থতরাং তথ্কালে বাজার করায় জমীদারের 

বিলক্দণ লীত ছিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে ইদার- 

রা ও  বিলক্ষণ লাভ ঠাক কোম্পানী 
জমীদার হুইয়! যে কয়টা বাজার স্থাপন করি- 
যাছিলেন, তাহার বন্দোবস্তের ভার গোবিন্দ 
রাম মিত্রের হাতে ছিল। গোবিন্দ রাম 
মিত্র তাহা হইতে বিলক্ষণ দশটাকা উপার্জন 
করিত। বর্তম/ন ঠাকুর পরিবারের স্থাপ- 
যিতা দর্পনারায়ণ ও'নীলমণি আগামী যুগের 

লোক । এই নময়ে কলিকাতায় বছুসংখাক 

অট্টালিকা প্রস্তত হয়, তাহার মধ্যে ইংনাঁজ- 
দিগের গবর্ণরের বাটী, কৌন্সিলা বাছী, 
চর্চ, কোর্ট হাউন গ্রভৃতিই প্রধান । লাল- 

দিঘি কণ্কাছাঁর অতি প্রাচীন পুক্করিণী। 
১৭৫৭ খংঅব্ধ হইতে কলিকাতার তৃতীয় 

যুগের উৎপত্তি। এই যুগে প্রথমে রাজ! 
নবকৃষ্ধের প্রাছুর্ভাব। রাজা নবরুষ 

পলাশী যুদ্ধ ম্েত্র হইতে দাদাকে লিথিয়া 
 পাঠান,_দাদ। দালান দেও, এইব'রেই পূজা 

করিতে হইবে। ঠিন মাসের মধ্যে দালান 

প্রস্থত হইল ৷ নবকৃষ্ণ মহাসমারোহে পৃজ। 

করিলেন, সমস্ত ইংরাজদিগের নিমন্ত্রণ 

হইল ।॥ কলিকাঁতার, এমন কি সমস্ত ভারত" 

বর্ষের যুগ পরিবর্তন হইল। এই সালে 

ইংরাজেরা নুতন কেল। নিম্নাণ করেন। 

তাহাতে গোবিন্দপুর গ্রামটার সমস্ত লোককে 
উঠাইয়। দিতে হয়। গোবিনাপুরের অধি- 
বাণীর এওয়ারজ্জি যে জমী পান, তাহাতে 

সাখারিটোল1, ডিঙ্গেভাঙ্গী, বস্থবাজার, 

মলঙ্গ! প্রভৃতি স্থানে লোকের বসবা 

হয়। তীহারা যখন গোবিন্দপুর হইতে 

উঠিয়া! এই সকল শ্থানে বাস করেন, তখনও 
এখানে বাঘের ভয় বিলক্ষণ ছিল। এই 

সময়ে মুরশিদাবাদের ও প্রধান প্রধান লোক 
আসিয়। কলিকাতায় বাড়ী করেন।' ভাঙার 
মধো দেওয়ান ছুলভরামের পুর রা 



রাজবল্লভ বা্রবাজারে এবং 

নন্দ কুমার এখন 'যেখানে বিডন্ স্কোকার 

হইয়াছে, তাহার সন্গিকটে প্রকাণ্ড বাটা 

নির্মান করেন। মহম্মদ রেজাথ। কলি- 

কাতায় আসিলে চিৎপুরে থাকিতেন, কিন্ত 

কলিকাতায় গবণমেপ্ট হাউসের নিকটও 

তাহার এক- প্রকাণ্ড বাটী ছিল। অতএব 

পলাশী যুদ্ধের 'পরই মুরসিদাঁবাদ অবসন্ন 

হইতে লাগিল এবং কলিকাতার জাক বুদ্ধি 

হইতে লাগিল । ক্রমে কোম্পানীর চাকরি 

করিয়া কলিকাতার লোকে খুব বড়মান্গুষ 

হইতে লাগিলেন ' ইহাদের মধ্যে নীলমণ্রি 

ঠ.কুর পাখুরিয়া ঘাটার ঘোষের! ও জোড়া- 

সাকোর সিংহের! প্রধান । এই সময়ে 

পল্লীগ্ৰাম হইতে অনেক উদ্যমশীল ব্যক্তি 

বড় মানব হইবার আশায় বলিকাতায় 

'আসিয়। বাস করিতে লাগিলেন। জাহাজের 

কাণ্চেন'ধরাই ইহাদের প্রধ।ন ব্যবসায় ছিল | 

কলিকাতায় যেসকল বড় বড় ব!টা দেখিতে 

পাওয়। যায়, "তাহাদের ন্দুল অন্বেষণ করিতে 

গেলে কাণ্তেন ধরা ব্যবসায়ই দেখিতে পাওয়। 

যাইবে । পল্লীগ্রামের এই নকল লোক নদীর 

ধারে বহুছু্ন অগ্রসর হই মুচিখোলা, ফলত! 

প্রস্ৃতি স্থানে অপেক্ষা! করিত। জাহানের 

নিশান দেখিয়। জানিত এ বাঁড়জ্যে মহাশয়ের 

'আহাজ, এ পিতুড়ী মহাশয়ের জাহাজ, ওট। 

দষ্ক মহাশয়ের জাহাজ । 'নুতন জাহাজ 

েখিলেই তাহারা তাড়াতাড়ি আক্রমণ করি- 

'ত্বেন এবং অল্প স্সয়ের মধ্যেই অধিকার 

করিয়া! লইছেন ॥ এখন যেমন সমস্ত প্যবসায়া 

'ইংরাজদিগের হাঁভে গিয়াছে, তখন এক্সপ হয় 

ন্লাই। অনেক দেশীয় লোক এ ব্যবসায়ের 

রঃ অংশ ভোগ, করিত.।. এই. সময়ে 

টন খাদ অগা অংশের লোকও ভারত্রর্ষে 

রিকা বাণিজ্যের স্থষ্টিকর্তা । 

সকল সমৃদ্ধিশালী লোক কলিকাতায় বাস 

করিতেন, তাহাদিগের উদারত| অত্যন্ত অধিক 

ছিত্ব। নবকৃষ্ণ ও রামছুলালের দানশক্তি 
চিরকাল প্রসিদ্ধ থাকিবে । ইংরাজ ইত্হান 

জি খণ্ড, ষ্ঠ নংগা!। 

যখন 
আমেরিকানের! প্রথম এদেশে 'আসেন, তখন 
তাহার! প্রসিদ্ধ রামতুলাল সরকারকে তাহা- 

দের মুকুব্বি করিয়া লন। মার্কিনদেশে ও 

এদেশে এখনও অনেকে জাঞ্জেন যে, রাষ- 

ছুলাল সরকারই ভারতবর্ষের সহিত আমে- 

যানিজা করিতে আগমন করেন। 

তৎকালে যে 

লেখক্ষের ন্রকুঞ্চকে বিলক্ষণ গালি দিয়া 

থাকেম। বাঙ্গালীরাও নবকুষ্খের প্রতি তত 

দ্ধাঝান নহেন। কিন্ত নবকৃষ্ধের কার্ষ্য- 

কলাগ দেখিলে উহাকে বিলক্ষণ উন্নতমনা! 
বলিস! বোধ হয় । তিনি গৌড়। হিন্দু ছিলেন, 

মাত্ শ্রান্ধে নয় লক্ষ টাকা খরচ করেন, কিন্ত 

তিনি মুসলম!নদিগের মস্জিদ ও গ্রী্ানদের 
চার্চ নির্শাণেও সাহায্য করেন। পাধুরীয় 
গির্জার জমী মবক্লুষ্ণের প্রদত্ত । হাতী- 

বাগানের জমীও নবক্ুষেঃর প্রর্নত । রাজা 

নবকৃষ্ণের দ্ত্রীট নামক রান্তাটী সমন্তই নব- 
কুষেের ব্যয়ে নির্শিত। পূুর্বযুগে যেমন 

নকুড়ধর ইংরান্স ও বাঙ্গালীর মধ্যে প্রম্পর 
মিল করাইয়! দ্রিতেন, এ যুগে রাজ মবকৃষণঃ 
ঠিক তেমনি ছিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেন্টে 

কোন অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে নবকৃষ্ণের 

নিকট উমেদারি করিতে হুইত্ব। নবরুষণ 

অনেক লোকের চাকরি কবিয়া দিয়াছিলেন॥ 

রামবাগানের দত্তের ন্বকৃষণের .কেরাণীর 

বংশ। নবকৃষ্ণের এক পঞ্চরত্র সভ। ছিল? 
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন তাহার প্রধান রত্ব॥ 

কলিকাঁতার প্/চীনতত্ব বলিতে গিয়া জামর] 
নবরূষ্ণের. এত রখ! বরিলাম, তার কার! 
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এই যে, নবরুষই কলিকাতার এই তৃতীয় 

ঘুগের প্রধান বাক্তি | ১৭৭৮ গ্রী্াৰে হোষ্টিংস 

পাহেব তঁক্থাকে ন্ুভাুটী ভালুক মৌরুনি 

দিয়া তাহার পদমর্ধযাদ। আর বৃদ্ধি করিয়া 

দেন। : ্ 

সেকালে কলিকাতায় বছ সংখাক কেরাণী 

ছিলেন । তাহার! কিছুই ইংরাজী জানিতেন 

না, ইংরাজী জানিলে তাহাদের কেরাণীগিরি 

করিতে হইত না । কের'নীরা কেবল কপি 

ক্করিত। আসলে যদি মাছি মরিয়! থাকিত, 

নকলে ও তাহারা যাছি মারিয়! রাখিত । সেই 

অবধি মাছি মার। কেবাণী প্রসিদ্ধি জম্মিয়াছে। 

সেকালের লোকে কিরূপ ইংরাজী লিখিতেন, : 

তাহার এক উদ্দাক্ছুরণ দিয়া আমনর। এ প্রস্তা- 

বের উপসংহার করিব । 

বিশ্বস্তর মিত্র নামে একব্যক্তি একজন 

সাহেবের নিকট কর্ম করিত। নাহেব হুগলী 

২৬$ 

গিয়াছেন,সন্ধ্যার সময় ঝড়ে সাহেবের জানা- 

লার কবাট ভাঙ্গিয়। পড়িয়া গিক্াছে। বিশ্ব- - 

স্তর স্নিত্র লিখিতেছেন $-. 
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পাঠকবর্গ এই ইংবাজী দেখিয়া হাসিবেন 
|না। এখনও অনেকে ০০৪0) লিখিতে 

0096%9 লিখিয়! থাকেন । তবে সেকালের 

ইংরাজী দেখিয়া! হাসিবার কারণ কি? 

শাক্যচরিত, বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধদ্শন। 
(দ্বিতীয় প্রস্তাব ) 

স্কৃত ও প্রা্কত-_সংস্কত ভাষায় কি। হওয়াতে উহ হইতেও ফোমলতর প্রাকৃত 

কথা বার্ড চলিত ? বৌদ্ধধর্মের প্রামাণ্য শ্রস্থ 

কি কি? পগ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ব ত 

প্রণীত বাঙ্গালা ভাষা! ও-বাঙ্গাল। সাহিতা বিষ- 

ক প্রস্তাবে লিখিয্লাছেন_“ ইহা স্পষ্ট বোধ 

হইতেস্ছে বে, আঁতি ছুশ্রব ও ভুরুচ্চার্য্য বলিয়। 

বেদের ভাব! সাধারণের ব্যবহার্ধ্য হয় নাই৷ 

ফলত বেদের পংস্কুত কঠিম বলিয়া যেক্ধপ 

সাধারণের ব্যবহারার্থ পুরাথাদির কোমল 

সংক্কৃত স্্ হইয়াছিল, ধোধ হয় নেইক্সপ 

উ্ত পুরা দির: সংক্কতও ছুরুক্ষার্য্য বোধ 

ভাষার স্যত্টি হইয়! থাকিবে |” আমর এই 

ধানে তিনটি ভাষার পরিচয় পাইলাম। 

বৈদিক ভাঁধা, কাদম্বরি কিরাতার্জজুনীয়ের 

ভাষা হইতে অনেক ভিন্ন । কিন্তু তাই বলিয়! 

( আমরা এ কথা শ্বীকার করি না যে, দশ জন 

লোক সভ|। করিষা পরামর্শ করিয়া কোন 

দিন কোন একটী নুতন ভাবার কৃষ্টি করিতে 

পারেন। কি পুরাতন ভাষার বিশেষ পরিবর্তন 

(করিতে গাঙ্সেন:। বেদের ভাব! ছুকচ্চার্্য বঙ্িয! 

' পণ্তিতগণ, পরামর্শ, কমিয়া সংশ্কুত ভাবার 



পি 
৬২ 

স্ট্টি করিলেন. এ কথার কোন অর্থ আমরা 
বুঝিতে পারিলাম না| ভাবা ভীবস্ত, কুস্ত- 
কার মৃত্তিকার মত তাহাকে ইচ্ছামত আকৃতি 

বিশেষে পরিবর্তিত করিতে পারে না। আবার 

বৈদিক ভাষা কঠোর কি সংস্কৃতি ভাষা! 

কোঁমল আমর! তাহার ও বিচার করিতে চাহি 

না। বাহার] সংস্কত ব্যাকরণ ও ভবভূতি 

পড়িয়। বেদ অধায়নের চে! করেন, বৈদিক 

সময়-প্রচলিত প্রাচীন ভাষা তাহাদিগের 

কঠোর বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু বৈদক 

ভষার ধহারা চর্চা করিয়াছেন,বেদের প্রা্জল,, 

লাভাবিক, অসংযত, তেজন্ী ভাষ"'র মধুরতায় 

তাহারা মোহিত হইয়াছেন। ক:লিদাস ও 

ভবভূতির ভাষা তাহাদিগের নিকট জীবন 

শুন্য, তেজ শৃগ্য, শৃঙ্খলবদ্ধভাঁবে সমুদয় মনো, 

হারিত্ব হারাইয়'ছে। বস্ততঃ এলোর! গিরি- 

গুহার সৌনর্ধা হইতে তাজ মহলের সৌন্দর্যা 
বিভিন্ন, কিন্তু কাহার সৌন্দর্ধ্য অধিক, ভিন্ন- 

ক্লুচি লোক ভিন্নরূপ নির্ণয় করিবেন । বৈদিক 

হৃত্র রচন! হইবার সময় ব্যাকরণের স্থ্টি হয় 

নাই। আর্ধ্য মাত্রেই সেই ভাষায় কথা বার্তা 

চালাইত। ঘ্বণিত দস্সাগণের সহিত আর্য 

দিগের কোন সংশ্রব না থাক/য় অনার্ধ্য ভাষ] 

আর্ধ্য ভাষাকে কলুষিত করিতে পারে ন|ই। 

ক্রমে অনার্য দিগের সহিত আর্য দিগের ঘনি- 

তা যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, নানা জাতি 

একত্র হইয়া যত একটী সমাজ গঠিত হইতে 
লাগিল, সংসর্গ দোষে আর্য ভাষার মধ্যে তত 

অনার্ধয কথা প্রবেশ করিতে লাগিল, আর্ধ্য 
ভাষার ম্বাধীনত1 ঘথেচ্চাচারে পরিণত হইতে 

আরজ হুইল, সেই সময় বৈয়াকরণের। ত্র 

রচন। করিয়া ভাষার স্বাধীনতা সংযত করিতে 

আরম্ভ করিলেন, ক্রেদ ও মলা দুরীভূত 
করিয়া! বিওদ্ধ সংস্কত করিচে. লাগিলেন। 

বর্তমান সংশ্কত ভাষার আরম্ভ এই খানে 
বৈদিক ভাষা সংক্কত হইলেও কোন গুতুবিৎ 
বৈদিক ভাষাকে মংস্কত ভাষা। বলিয়। উল্লেখ 
করেন না। সে ভাবা বাপতেজে তেজশ্গিনী, 

জীবস্ত ও পরিবর্তনশীল, তখন তাহার আকুতি 

প্রকৃতির সীন1 ও প্রকার নিণীত হয় নাই। 
বৈদিক গ্রস্থ সমূহে সংঙ্গত ভাষার উল্লেখ 

পাওয়া যায় না। রামঃয়ণ ও মৃদ্ঠকটিকে 

নংস্কত শবের উল্লেখ পাওয়া যায়। পানি 
সংঙ্গ ত শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন, কিন্ত 
পাণিনীয় শিক্ষার মধ্যে “ সংন্কতি” শব 
বর্তম্কান অর্থেই প্রয়োগ হইয়াঙ্ছে দেখিতে 

পাঞ্জা যায়। অনার্য্যেরা পূর্বে আপনাদের 

স্বতস্ত্রী ভাবা ব্যবহার 'করিত, ক্রমে আপন 

ভাষা পরিত্যাগ করিয়া রাজজাতির আর্য 

ভাঙা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। সেই 
সঙ্গে আপনাদের ভাষার কতক গুলি শব 

আর্ধ্য ভাষাকে উপহার দিয়াছিল। পরস্ত 
আপনাদিগের অস্ফুট কে আধ্য ভাষার 

উচ্চারণ সকল একেবারে পরিবর্তিত করিয়া 

ফেলিয়াছিল। ব্যাকরণকারের! যে সময় 

হইতে স্তর বন্ধনে ভ।যাকে সংঘত করিয়া 

ফেলিয়াছিলেন, সংস্ক ত করিয়াছিলেন, সেই 
অবধি আধ্য সমাজে ছুইটী ভাষ! ভিন্ন পথে 
ধাবিত হয়। শিক্ষিত'লোকদিগের ও গরস্থাদি 

রচনা] করিবার জন্য সংঙ্কত ভাষা ও সাধারণ 

সকলের জন্য প্রাকৃত ভাষা । এক দিকে 

সংস্কত ভাষা দিন দিন যত সঙ্কুচিত, নিয়ত ও 

কৃত্রিম হইতে লামিল, অপর দিকে প্রাকৃত 
ভাষার দিন দিন ততই শ্রীবৃদ্ধি গু. বল ভাবে 

প্রচার আরম্ভ হইল। প্রারুত প্রধানতঃ 

আর্ধ্য ভাষা হইতে সঞ্জাত, তথাপি প্রাকৃত 

ভাষাঁয় অনার্ধয শব্খও বিরল.নছে; কি 
আর্ধজাতির হ্বঙ্গাতি, গৌরব - এত. অধিক 



কার্তির, ১২৯৩
. $), টু 

ছিলি যে. অনার্ধ্যদিগে র নিকট
ত্াহারা কোন 

বিষয়ে খৰী এ কথা বৈয়াকরণেরা কিছুতেই 

শিকার করিতে পারেন নাই। হেমচন্ত্র প্রাকৃত- 

কোষ লিখিতে গিয়! প্রাকৃত শব্দের এই রূপ 

জর্থ করিয়াছেন “ প্রকৃতিঃ সংঙ্কতং তত্র ভবং 

ততঃ আগতং বা] প্রাকৃতং সংস্গংত মুলক, 

মিতার্থ: * ॥ হেমচন্দ্র “ দেশী শব সংগ্রহ ্ 

নামে আর এক খানি অভিধ!ন রচন| করিয়া 

ছিলেন । নাম শুনিয়া আমাদের আশা হ্ই- 

ফিল যে, যে সকল অনার্ধ্য শব্দ প্রাকৃত মধ্যে 

আশ্রয় লাভ করিয়াছে; এই গ্রন্থে তাহাদিগের 

দর্শন পাওয়া ফাইবে। কিন্ত নে আশ! পূর্ণ 

হইল নাঁ_ইহাও মধ্যে আর্ধ্য শব্দের রূপাঁ- 

ভ্তরজাত কতকগুলি শব্দের সংঙ্কত ভাষার 

অর্থ ও ব্যবহারের উদাহরণ দেওয়। হুইয়'ছে 

মাত্র। জাতি গৌরবের এমনি তেজ হেমচন্দ্র 

অভিধান লিখিতে বসিয়। প্রর্বত € প্রাকৃত ” 

বা অনার্ধ্য শব্দ গুলির উল্লেখ করিতে পাঁরি- 

লেন না) কেবল “ তস্ভব” ও  তত্নম টা 

নইয়। অভিধান ছুই খানি পূর্ণ করিয়াছেন। 

যে সকল অনার্ধ্য শব্দ গ্রান্তৃত ভাষায় দেখিতে 

পাওয়া যায়, তাহাদিগের কতকগুলি এই 

স্থলে উল্লেখ কর। গেল:---_ বাপ্পা কে লকে, 

গোঁদং, পোত, পোত্তা, ছিনালিয়া,. খুটা, 

গোহো, লখলিয়া, ছদে, জোহহ, অরতরদি, 

দুবস্তং, ঢাক্কেছি। খঘদা বিষ্যাম, মড়মড়ায়ি- 

ব্যাম, ছক্সি, উয়া, বুত্তৈ, খুপৈ, বান্থ, গ।লে- 

্যাম, দৌঘাতা, কদপ্পা, গরিল্ল, তরখি, 

নিদোল ইত্যাদি (05129 98085710109
 

ডাচ, 2) 

যাহা হউক এইকপে প্রার্কভ ভাষার উৎ- 

পত্তি। যে কারণে জন্সন্ আগন মাতৃভাষ। 

এক্নু দন নিখোর মুখে গুনিলে উহা ইংরাজি 

বলিয়া সহজে দ্বীকার করিতে চাছিতেন না, 

৮ 
রন খুরত 

প্র বক হি 

১২১ 

ষে করণে তীহার ইংরাজী ও টমের উরা- 

দিতে এত প্রভেদ হইয়াছে, ঠিক সেই কারণে 
আর্য ও প্রাকৃত ভাষার এত প্রভেদ হই- 

য়াছে। আবার প্র/চীন আর্য্য ভাষা অপেক্ষা 
বাঁকরণ গীড়িত সংস্কৃত ভাষা হইতে এই 

ভাম্নার বিভন্নতা আরো অধিকতর হইয়া 

পড়িয়াছে। ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র 

ইংরাজি ভাষায় রচিত এক খানি নিগ্রো 

বাইবেল হইতে নিয্নলিখিত কয়েকটা পংক্তি- 

উদ্ধত করিয়াছেন । ইহার সহিত ইংরাজের 

ইংরাঙ্গে পাঠক অনুগ্রহ করিয়। তুলন। করিয়া 

দেখিবেন। 

1]. 10179 001 09 7012) 0617 11011. 

701) 10210110111), 1)8110. 00707011159) 91) 000৭ 

[00012 ৮৮ 19109 1১00) 0৫ 11%1)91. 

2. 810 01010 1)01) 10211 09503 10800% 

177 0101)19 606 [000 0208 00 

1016, (1) 

এই স্থানে ডাক্তার রাম দাস পেন প্রণীত 

তিহাসিক রহস্থ দ্বিতীয় ভাগে উদ্ধত একটু 

পালি ভাষ! তুলিয়া! দেওয়৷ বাউক । পাঠক- 

গণ তুলন। করিয়া দেখিবেন সংস্কৃত ও পালি 

ঞ্রবং ই উভয় ইংরাজির সমানুপাতে প্রতেদ 

কত। 

« মিথান্তিলোক মহিতম্ অভিবন্দি জগাঁন 

বুদ্ধন চ ধন্ম মমলানগণ মুত্ত- মধ 

_ সখুস তম বচনাথ বরাম স্মবোঁধম্ 

ব্যাখামি স্ুত্বহিত মেথা ন্ুসন্ধি কপণন। 
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. খ্রাকত ভাবার জগ্ম এই রূপে হইলেও 
প্রাকৃত কত প্রাচীন ভাষ নির্ণয় কর! ছুঃ 
সাধ্য । যদি বৈ.দক গ্রস্থ-নিচয়ের রচনা কাল 

আমর! নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতে পারিতাম 

তাহা হইলে প্রত ভাষার জন্মকাল এক 

“. কপ নির্ণয় করা যাইত । কিন্তু আমাদিগের 

সে সাধ্য নাই, পালি বৈরাকরণ কাত্যায়ণ 

(কচ্চায়ন ) ইহাকে মুল ভাষা বলিয়! উল্লেখ 

করিয়াছেন । 

সমাগধী মূল ভাষা নরেয় আদি কগ্সিক 

ব্রাহ্মণ সুস্ুুটু ল্লাপ সমবুদ্ধচ্চাপি ভাষবে-_ 
কাত্যায়ণের এ কথ। আমর! পূর্বোক্ত 

কারণ বশতঃ ম্বীকার করিতে পারি না; আর 

প্রাকৃত শঙ্কর ভাষা, আর্ধ্য ও অনার্ধ্য উভয় 

ভাষাই বন প্রাচীন এ কথা ধরিয়৷ কাত্যায়ণ 

যে প্রযকৃতকে মুল ভাষ। বলিয়। নির্দেশ করি- 
ম্াছেন বে।ধ হয় না। আমর। প্রাকৃত ভাষর 

জন্মকাল বৈদিকগ্রস্থাবলী রচনার পরস্তন, 

এক্ষণে এই মাত্র বলিতে পারি । অপর দিকে 

বরকুচি প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ লিখিয়াছেন, 

মহেজ্জ পালি ভাষার রচিত বৌদ্ধগরস্থ সকল 
নিংহলে লইয়] গিয়াছিলেন ; তাহার পিতা 

অশোক বর্ধন শ্বপ্রতিঠিত শ্মরণি সকলে 

প্রাকৃত ভাষায় রচিত অন্ুজ্ঞ। সকল গোদিত 

, করাইয়ছিলেন। মাকিদনপতি নিকন্দরের 

ভারতবর্ষ আক্রমণ সময়ে সাধারণ লোকে 

প্রারুত ভাষায় কথোপকথন করিত । প্ররত্ব।বৎ 

উইলসন সাব এ কথার উল্লেখ করিয়া 

ছেম'। শাকামিংহ সাধারণ শ্রোতৃগণকে 

আপন ধর্ম যত বুঝাইবার জন্ত প্রাকৃত ভাষায় 

উপদেশ দিতেন, তাহারও পূর্বতন পাণিনির 

শিক্ষাগ্রন্থে সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভর ভাষার 
উল্লেখ পাওয়া যায়। ** প্রাকুতে সংস্কতে 
বাপি' ্বয়ং প্রোজা। ম্বয়ভূব।” এই সকল 

(১ম খণ্ড, ওঠ সংহ্যী 

দেখিলে পাণিনির পুর্বে এবং প্রাচীন বৈদিক 
্স্থ সকল রচিত হইবার পরে প্রান্ত ভাষার 
জন্ম হইয়া ছল বলিতে হইবে, পুরাণ রচন| 

হইবার যে পরে নহে সেবিষয় সঙ্গোহ নাই। 
সংস্ক ত উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে অপ্রত্যক্ষ ভাবে 
প্রাকৃতের উৎপত্তি হইয়াছিল। গ্রারুত 

ভাষার জন্ম হইবার পূর্ব্বে আর্য সম্তানদিগের 

আর্ধ্য ৰা প্রাচীন সংঙ্কত ভির অন্য ভাষা 

ছিল না। দ্বিতীয় ভাষার ন্বত্থা। সম্মন্ধে কোন 
প্রমাণ দেওয়া, দূরে থাকুক কে'ন প্রত্ততত্ববিৎ 
এ পর্যত তাহার ইঙ্গিত করেন নাই। সুতরাং 

তখন সেই সংন্কত (আধ্্য) ভিন্ন আর্ষ্য- 
সস্তাল্সেরা আর কোন্ ভাষায় কথোপকথন 

করিষ্টেন? (নূতন ) সংস্কত ভাষা! উৎপত্তি 

হইবার পরে ইচ্ছ! করিলে আর্ধ্যগণ প্রাকৃত 

ভাষায় স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজনের নিকট মনো- 
তাৰ প্রকাশ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহার 
পূর্বতন আর্ধ্যগণের আর্য্যভাষা ভিন্ন গত্যন্তর 

ছিল ন1। ধাহারা বলেন নংস্ক ত কখনও ৰ.ক্য 
কথন ভাষ! ছিল ন, তাহার। অন্থ্গ্রহ করিয়। 

এ প্রশ্নের মীমাংনা করিয়া দিলে বাধিত 

হইন্ধ। অপর পক্ষে আর্্যগর্পের মধ্যে সংস্কৃত 

ভাষায় কথোপকথন কবিবার কয়েকটা প্রমা- 
৭ও পাওয়। যায়। গ্র্মাণের সংখ্যা অধিক 

নহে বলিয়া আমরা আশ্চর্য হই নাই। 
ইংর[জী; ও বাঙ্গাল! ভাষায় সহ সহস্র লিখিত 

গ্রন্থ রহিয়াছে কিন্ত ইহার কোন খানিতে 
* ইংরাজের। ইংরাজীতে কথ। কহে”? বা 

« বাঙ্গালীর! বাঙ্গাল! ভাষায় কথা কে ” 

এরূপ কোন লেখ! পড়িয়াছি বলিয়া দ্ময়ণ' 
হয় না। সহত্র বৎসর পরে আমাদিগ্ের 
সম্ভতানগণকে আমাদিগের বাক্য কথন ভাষা 

সম্বঙ্গে যদি কেহ প্রশ্ন করে, ভাহারা কি পরমা 

দেখাইন্সী আপন. কথার ষাথার্থ্য  গ্তিপন্ন 



কান্তি, ১২৯০): 

করিবে আমরা বুৰিতে 'পারি না! রামায়ণ 
ধরণ্য কাণ্ডে লিখিত আছে 

ধারয়ন ত্রাহ্গণং র্পং ইশ্বলঃ নংস্কতিং বদন 

আমন্ত্রয়তি বিপ্রান্ স শ্রাদ্ধমুদ্দিন্ট নির্ধণঃ 

নিষঠর ইশ্বল ত্রান্মেণের বেশ ধারণ করিয়! 

সংস্কৃত কথা বলির! শ্রান্ধ উদ্দেশে ব্রান্মাণ- 

গণকে নিমন্ত্রণ করে । 

স্ুন্দরাকাণ্ডে হনুমান জানকীর অন্বেবণে 

গিরা ভাবিতেছেন, আমি কি ভাষায় কথা 

কহিব" আমি বানর, আমার বাছুরে ভাষা 

উহার তো বুঝিবার সাধ্য নাই, সংঙ্গত ন। 

বলিলে তিনি বুকিবেন না, অথচ ব্রাহ্মণের 

মত সংস্কত বলিলে হয়ত জানকী আমাকে 
ছন্পবেশী রাবণ বলিয়াও অনুমান . করিতে 

পারেন। 

অহংহাতি তনু শ্চৈব বানরশ্চ বিশেষতঃ 

বাচঞ্চোদাহরিষ্যামি মানুষীমিহ সংস্কতাং 

যদি বাচং বদিষ্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃত 
রাবগং মন্যম'নামাং সীতা ভীত ভবিষ্যতি । 

রানায়ণ আধুনিক নংস্কৃত ভাবায় রচিত, 

অর্থাৎ যে ভাষা কেবল গ্রন্থ লিখিবার ভাষা 

বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। সে 

সময়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েরা সংস্কত ভাষায় কথা 

বার্ত। চালাইতেন, কুলনাবীগণ পর্যন্ত তাহ। 

বুঝিতে পারিতেন । 

এড্ৎ সম্বন্ধে ইউরোপীয় প্রত্ততত্বৰিৎগতণর 

মত এই স্থলে উদ্ধৃত করা যাউক। 
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১ম খণ্ড, ৬ সংখ্যা। 

প্রকৃত “সংস্কৃত” ভাষা হইতে উৎপন্ন 
নহে-_প্রকৃত সংস্কতের পরস্তনও নহে? 
প্রাচীন আধ্যভাষা একরপে নসস্কৃত হইয়াছে, 
অন্তরূপে অন্য ভাষার সহিত মিশ্রত হইয়! 
প্রাকৃত হইয়াছে । এই মিশ্রণকার্ধ্য সংস্কৃত 
ভাষা উৎপন্ন হইবার পূর্বেও, হইয়াছিল, 
পরেও হইয়াছিল । ন্ুতরাং প্রাকৃত ভাযাঁর 

আরম্ভ সংস্কত।ভাব। ব্যাকরণবন্ধ হইবার পূর্ব 
তন বলিতে হইবে। আমরা ইতিপূর্বে 
বলিয়াছি, বৈদিক গ্রস্থ রচণার পরে প্রাক্ত 
তাষারউৎপত্তি হয় । এতদ্বারা! ইহা বুঝিতে 
হইয়ে না যে. সকল প্রকার বৈদিক গ্রন্থ, মন্ত্র 
ব্রাহ্মণ, উপনিবদ, ছন্দ, কল্প, বাাকরণ গ্রভৃতি 
রচন্না শেব হইয়। গেলে প্রাকৃতের সুচন 

হইয়াছিল । অনেক বৈদিকগ্রন্থ, পাণিনি ও 

শাক্যনিংহের অভ্যুদয়ের পরে রচিত হই- 
য়াছে। আ'মর] প্রাকতের উৎপত্তি পাঁণিনির 
পূর্ব্ব হইয়াছিল বলিয়াছি। আচার্য্য গোল্ড 
কার বিশিষ্ট রূপে প্রমাণ করিয়াছেন, 
পাণিনির সময়ে অধর্ববেদ, আরণ্যক, শুরু 
যজুর্করেদ, শতপথ ত্রাক্মণ ও কেন উপনিষদ 
রচিত হয় নাই প্রাতিশাখা সকলও পাণিনির 

পরস্তন। অপর পক্ষে পাণিনি, খক, কৃ 
যক্জু ও সামবেদের উল্লেখ করিয়াছেন, এখানে 

একথাঁও বল! আবশ্তক এ তিনখানি বেদও 

এক. সময়ে রচিত হয় নাই । খকৃবেদের 
কোন কোন মণ্ডল পাণি ন. আধুনিক বলি- 
য়াছেন, ওদিকে প্রাকৃতভায়া পাণিনির পুর্ব- 
তন বলিয়! জাঁনর] নির্ণয় করিয়াছি, সুতরাং 
প্রাকৃতভাম। ৰ্থেদাদির আধুনিক মণ্ডল সকল, 
অপেক্ষাও প্রাচীন কি না আমরা বলিতে 
পারি না। সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যাইতে 

: পারে, খক্, যু ও সামবেদের গ্রাচীনতূর 
০ 089980]. 136089য, ূ ংশ সকল রচিত হইবার পরে প্রাকৃতভাধার 
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উৎপত্তি হইয়াছিল । ভরের ব্রান্দণে স্তাপর্ণ- 

দিগকে অশ্ুদ্বভাষী বলিক্বা নিপা করা হুই- 

রাছে * পুতায়ৈ বাতোবদিতার ” পঞ্চবিংশ 

্রাঙ্মণে এই কারণে ব্রাত্যদিগকেও ধিক্কার 

করা হইয়াছে । শতপথ ব্রাহ্মণে অস্মুরগণ 

গনেচ্ছভাবী বলিয়' ব্রাহ্মণদিগকে শ্রেচ্ছ ভাষা 

বাবহার না করিতে সাবধান করা হইয়াছে, 

“তণ্মাৎ ব্রাহ্মণো ন ম্েচ্ছেৎ? 

বহুক(ল অবধি প্রাককৃতভাষায় কোন গ্রন্থ 

রচিত হয় নাই, হইয়া থাকিলেও অদ্যাপি 

(নগুবি পাওয়া যায় নাই। বৌদ্ধেরা সর্ব 

প্রথমে প্রারুত ভাষায় গ্রস্থার্দি রচন| করিয়া 

ছিলেন, প্ডিতদিগের সহিত শাক্যসিংহের 

মত বিভিন্নতা হেতু অনেকবার বিচার করিতে 

হইলেও আপন মত সাধারণ্যে প্রচার করি- 

বার জন্ত তাহাকে সাধারণের নিকট সাধারণ 

ভাষায় সেগুলি বিবৃত করিতে হইত । শাক্য 

সিংহের রচিত কোন গ্রন্থ নাই; বৌদ্ধ গ্রন্থ 

সমুদায় তীহার শিষ্য প্রশিষ্যের সম্কলিত। 

সকপেই বলেন তথাঁগতের উপদেশ তহারা 

যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 

বৌদ্ধগ্রস্থ সকল প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় 

রচিত হইয়া পরে পালিভাষায় অনুবাদিত 

হইয়াছিল ব প্রথম হইতেই পালি ভাষায় 

রচিত্ত হইয়াছিল ; সংস্কৃত ্রস্থগুলি তাহার 

অনুধাঁদ, ত্তাবে 'ভাধিত'বা তাহার পরস্তম, 

এক্ষণে ইহাঁর বিচার কর! ঘাইবে। প্রথমে 

প্রাকৃত ও পালি ভাষরি সম্বন্ধ কি অনুসন্ধান 

করা যাউক, প্রশ্নের মীমাংসা তাহা হইলে 

হত সহজ হইতে ' পারে | বররুচি তাহার 

প্রকৃত প্রকাণগ্রস্থে চাঁরিটী  প্রা্কত ভাঁষার 

উল্লেখ করিয়াছেন, পৈশাচী, মাগধী, শোৌর- 

সেনী এবং মহারাষ্্রী। : এতন্তি পালি নামে 

একটা প্রাকষ্ঠভাব প্রচলিত ছিল।' সিংহ 

লের বৌনধ-ধর্গ্স্থ নকল এই ভাষা লিখিত ।.. 
গাথা নামে আর একটী প্রাকৃতভাষ। এক 

সময়ে বৌদ্ধদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। 
মাননীয় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাহার" 
ইণ্ডে'-আযারিয়ণ গ্রস্থে গাথা ভাষার আলোচনা 

করিয়াছেন। হড্সন সাহেব পূর্বে গাথা 

ভাষার উল্লেখ করিরা' থাকিলেও ইউরোপীয় 

বা দেশীয় পণ্ডিত সমাজ এতদ্ সম্বন্ধে বাহা' 

কিছু শিথিয়।ছেন সে ডাক্তার' বাহাছুরের 

নিকট। ললিতবিস্তর নামক উত্তর দেশীয় 

বৌদ্ধ সমাজ সন্মানিত বুদ্ধ ভীবনী গ্রন্থে গাথা 
ভাষায় প্রণীত অনেক কবিতা দেখিতে 

গাওয়া যায়। কেবল কবিতা সকল এই 
ভাষায় লিখিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম 

গাথা ভাষা হইয়াছে । এক্ষণে জিজ্ঞান্য, এই 

ছয়টা ভাষার পরম্পর সম্বন্ধ কি? ইহারা 
সকলে এক সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে 
প্রচলিত ছিল ব| বিভিন্ন সময়ে উদিত হইয়া- 

ছিল। ইহাদের কেহই এখন বাক্য-কথন 
ভাষারূপে প্রচলিত নাই। কতদিন পূর্বে 

ইহাদের মৃত্যু হইয়াছে? আমর] বলিয়াছি 

শীকা সিংহ সাধারণ লোকের সমক্ষে প্রাকৃত- 

ভাষায় আপন মতামত' প্রকাশ করিতেন ।' 

সেকোন্ প্রাকৃত? প্রাকৃতভাব! সম্বন্ধে বর- 

রুচি কৃত প্রাকৃত প্রকাশ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। 

প্রাকত প্রকাশ দ্বাদশ পরিচ্ছেদে বিভক্ত ।, 

প্রথম নয়টী পরিচ্ছেদ এক মহারাস্ীয় গ্রাকক- 

তের আলোচনায় সমাপ্ত হইয়াছে । 

দশম পরিচ্ছেদে পৈশাচী, একাদশে মাগধী : 

এবং দ্বাদশে শৌরসেনী ভাষার ' আলোচন। 

করা হইয়াছে। সুতরাং মহারাহী প্রাকৃত 

ভাষাকেই বররুচি দর্ববাপেক্ষ। অধিক আমর 

করিয়াছেন । পৈশাচী সশ্বন্ধে তিনি বলেন: 
ভাষা' পৈশাচী” এপ্রককতিঃ 



নব্যক্কারত। 

শোৌরসেনী:” “পৈশাচী শৌরসেনী ভাষা 

'হইতে উদ্পন্ন ইহা পিশাচ্দিগের ভাষা”; 

মাগধী ষন্বদ্ধে বলেন “মাগধানাং ভাষ। 

মাগবী” “গ্রকৃতিঃ শৌরসেনী” "মাগধী মাগধ- 

দিগের ভাষা ইহা ও শৌরসেনী হইতে উৎপন্ন” 

«শৌরসেনী” সম্বন্ধে বলেন, পপ্রকৃছিঃ 

সংস্কৃতং” ইহ সংস্কত হইতে উৎপন্ন । সুতরাং 

বরকুচির মতে শৌরসেনী ও মহারাস্ত্রী এই 

ছুইটা মূল প্রাকৃত । শৌরবেনী সংস্কৃত হইতে 
উৎপন্ন ইহ! তিনি স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন) 

আবার মহারাত্বী সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম 

উল্লেখ করিয়া শেষে বলির শর্দয়!ছেন “শেষঃ 

সংস্কতাৎ”? অর্থাৎ প্রত্যয়, সমাস, লিঙ্গ, 

“তঙ্গিভ গ্রভৃতির নিয়ম সংস্কতের মতন । 

স্থুতরাং মহার়াীয়ও যে সংস্কৃত সুলক ইহা 

প্রকারাস্তরে দ্বীকার করা হইয়াছে । .শৌর- 

েনী সম্বন্ধে কতকগুলি নিম উল্লেখ করিয়। 

শেষ বলিয়। দিয়াছেন ইহার অবশিষ্ট মহা- 

য় ভীপাঁর মত । 

পৈশাচী ভাষার উদাহরণ কোন সংস্কৃত 

মাটিকে প্ওয়া যায় না। পিশাচ বলিয়া 
«কোন জাতির উল্লেখ আমরা কোথায় শু 

পাঁই নাই রাঁক্ষমের| 'যে ভাষায় বেণীনংহার 
নাটকে কথা কহিয়াছে, সে জদ্ধ মাগধ্ধী। 

যাহা হউক বরকরুচির মতে পৈশাচী জাতি 

(বিশেষের ভাষা “মাগধী” বররুচির মতে 

(বোধ হয় ভাটদ্দিগের ভাষা হইবে ॥ মগধ- 

বাসীদ্দিগের ভাষাও বুঝাইতে পারে । .বর- 
ক্ষচির লিখিবার প্রণালী দেখিশে বে'ধ হয়. 

বরকুচির পুর্ব পলীই সকল ভাবায় কথাবার্তা 

রন্ধ হইয়াছিল। তাহার গ্রস্থ পড়ির। আমর! 

স্থির রুরিতে পারিলাম না! ঘে» এই সকল 
ধা এক বা ভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে প্রচলিত 

ছিল । কিন্ত পৃর্ডিতগণের সাধারণ বিশ্বাস, 

(১ম খণ্ড ৬ঠ সংখ্যা 

ইহারা এক সময়ে ভারতরর্ষে বিভিন্ন অং শে 

প্রচলিত ছিল । মাণধী পূর্ব্ব ভারতের, শৌর- 

সেনী মথুরা ও .রাছপুতম] অঞ্চলের, এবং 
মহারাস্্ী, মহারাষ্ট্র গুজ্রাট, মধ্য ভারতবর্ষ, 
প্রভৃতি অঞ্চলের ভাষ । অধ্যাপক কাওয়েল 

প্রভৃতির মতে বররুচি খ জন্মের পূর্ববরশতা- 

বীতে আবিভূ্তি হুইয়াছিজ্লেন ; আমার মতে 
তহাদের ভ্রম হইয়াছে। আমি দেখাইব 

শ্রী জন্মের সময়ও তাহার ছুই ভিন বৎসর 

পুর্ব পর্য্যস্ত আর্ধ্যবর্তে পানী বা সেইরূপ 
কোন. ভাষ। প্রচলিত ছিল । বোধ হয় গ্রীষ্ট 

জন্মের ২ | ৩ শত বৎসর পরে মহারাষ্ট্র 

প্রভৃত্তি ভাষার আবির্ভাব হইয়াছিল এবং 
সেই সকল ভাঁষ! হইতে ক্রমে বর্তমান উড়িয়া, 

বাঙ্গালা, হিন্দি, পঞ্জাবী, মহারাস্ত্রী প্রভৃতি 
ভাষা উতৎপপত্ন হইয়াছে । আমার বোঁধ হয় 
পালিভাষার পূর্বে গাথা ভাষা প্রচলিত 

হইয়াছিল । গাথা: অন্য সকল প্রাকৃত 

ভাষা অপেক্ষা প্রাীন আর্ধ্য ভাষার অতি 

নিকট আত্মীর। বোধ হয় প্রাকৃত জনগণ 

সঙ্্োধনে শাক্যসিংহ এই গাথা ভাষা ব্যব- 

হার করিতেন। ললেন মিযুর প্রভৃতি 

প্ণিতগণ অনুমান করেন বাঙ্গালা প্রভৃতি 
আধুনিক ভাবা সকল শ্রীষ্ীয় দশম শত।কীর 

পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করে নাই। তাহার পূর্বে 

মহারাস্্ৰী, শৌরসেনী, পালি প্রভৃতি ভাষায় 
বহুকাল পর্য্স্ত কথ! বার্তী চলিয়াছিল 4 

সংস্কৃত নাটক-সমূহে প্রাকৃত জনের প্রাকৃত- 

ভাষী বলিয়। সর্বত্র বর্ণিত হুইয়াছে,&. সময়ে 

পিংহল, ব্রহ্ম, 'প্রভৃূতি বৌদ্ধদেশীয় বৌদ্ধ: 
গ্রন্থ কল পাঁলি ভাবায় লিপিবদ্ধ হইয়াছিল 

তাগ্রকলকে, গিরিগাত্রে রা স্মরণী-্তত্ত 

সকলে তাৎকালিক যে সকল গ্রচারলিপি 

গাওয়া গিয়াছে, মে সকল প্রারই প্রাক্কৃত 



কার্তিক, ১২৯*।:) 

ভাষায় রচিত। ল্ুতরাং প্রাকৃতের যে এক 

সময়ে সর্কন্র গ্রচার ছিল* সে বিষয়ে সন্দেহ 

নাই। মিযুর কলেন+ মন্থারাষ্্া, শৌরসেনী 
মাগধী গ্রভৃতি ভাষার পরস্পর পার্থক্য অতি 

সামান্ । ভীহার মতে এই সকল তাষা যুগপৎ 
ভারতে আবির্রুত হইয়াছিল; তাহাদিগের 

মধ্যে যে কিছু বিভিন্লতা দেখ। যায়,দে কেবল 

স্থান সাপেক্ষ। যে কারণে যশোহর কৃষঃ 

নগরের কথন ভাষায় কিছু পার্থক্য জন্মি- 

কাছে, সেই কারখেই শৌরসেনী ও মহারাস্্ী 
ভাষায় পার্থক্যের উদয় হইয়াছিল । আবার 

পালি ভাষার সহিত মহারাপ্রীয় শৌরসেমী, 
প্রভৃতি ভাষার পৌসাদৃশ্য অনেক ॥ তথাপি 
কিছু কিছু বিভিন্নতা আছে। সে বিভিন্নতা' 

স্থান সাপেক্ষ ময়। কাল সাপেক্ষ । অর্থ।ৎ 

পিল ভাষা কাল ক্রমে রূপান্তরিত হইরা 

মহারাষ্্ী, শ্পোরসেনী, মাগধী প্রভৃতি ভাষায় 

পরিণত হইয়াছিল। বররুচি পালি ভাষার 

উল্লেখ করেন নই। এজন্য কেহ কেহ 

গালি ভাষাকে বরকরুচি উল্লিখিত মহাঁরাস্্রী 
মাগধী প্রভৃতি ভাষার পরস্তন বলিয়া! উল্লেখ 

করিয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করিয়া- 

ছিলেন, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ-প্রচলিত মাগধী 

ভাষা হইতে পালি ভাষার জন্ম ।-' সিংহল 

ভাষী বৌদ্ধরা পালি ভাষাকে মাগবী ভাষা 
বলিয়! উল্লেখ করে; পালিকে মাগধী ভাষা 

জাত বলিয়। বিবেচন। করিবার ইহাও একটী 

কারণ। মগধ দেশ হইতে মহেন্দ্র পালি 

ভাষায় রচিত বৌদ্ধ গ্রস্থাবলী সিংহলে লইয়। 
প্রচার করেন, ইহাও পালির মাগধী নাম 

হইবার একটি কারণ হইতে পারে । বস্ততঃ 
মাগ্ধী ও পালির. সৌসাদৃশ্য এত অধিক 

যে, সহসা একটীকে অপরটী বলিক্সা! ভ্রম 
হইতে পারে। পালির মাগধী বা অন্ত কোন 

মধ্যসারত 1 ২৬৯: 

নাম করণ কর! হউক তাহাতে আমর কোন, 

আপত্য নাই । পালি বা মাগধী কে কাহার 

পূর্বে, ইহা মীমাংসা করিতে পারিলে ভারতের 
প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে অনেক রহস্য উত্তা- 

সিত হইতে পারিবে; পালী ও মাগধী ভাষার 

লক্ষণ সকল পরীক্ষা! করিলে পালী যে 

সকল ভাষার পূর্বতন সে বিষয়ে সন্দেহ 

থ!কে না। সি-হলের বৌদ্ধেরা কাত্য।য়ণ 
পথান্থনরণে পালিকে প্রংচীনতম ভাষ! 

বলিয়। গৌব্ব করেন । 
স মাগধী মূল ভাষা নরেয় আদি কপ্রিক। 

্রন্মণ সমুটুল্লাপ সমবুদ্ধ চ্চাপি ভাবরে। 

এ বনহুভাবিতার যে কে'ন অর্থ নাই 
পূর্ধ্বেই বল! হইয়াছে । অশোকের পুক্র মহত 

দ্বিতীয় বৌন্ধ সমিত্তির পরে পালি ভাষায় 
রচিত কতকগুলি বৌদ্ধ গ্রন্থ লইয়! পিংহলে 
ধন্ম প্রচারার্৫থ গমন করিয়াছিলেন ! সাধা- 

রণের বুঝিবার জন্য তাহার সময়ে “ অথ 

কথা * নামক টীকা সকল সিংহল ভাষায় 
অন্থবাদিত হইয়াছিল। বুদ্ধঘোষ সেই 
সকল টীক1! আবার পালি ভাবায় অনুবাদ 
হ্রেন। দিংহল হইতে বৌদ্ধ গ্রস্থ সকল 
ব্রদ্ম, শ্তাম, চীন গ্রভৃতি দেশে প্রচারিত হয় । 

চীনবানীরা অনেক সংস্কত বৌদ্ধ গ্রস্থও 
স্বদেশে লইয়! গিয়াছিলেন । ম্ুতরাং অশো- 
কের সময়ে ব! তাহার পূর্বে বৌদ্ধ ধর্শমত যে 

পালি ভাষায় প্রকটিত হইয়াছিল, তদ্িষয়ে 

সন্দেহ হইতে পারে না। ডাক্তার কানিং- 

হাম প্রভৃতি বিশেষ গবেষণা বলে নিরূপণ 

করিয়াছেন, অশোক খুঃ পূর্ব ২৬৪ অক 

মগধের নিংহাসনে আরোহণ করেন । 

স্তত্রাং খুঃ ৩০০ শত বৎসর পুর্বে পালী 
ভাষা! মগধে প্রচারিত ছিল স্থির হইল। 
হইতে পারে অশোকের.সময় পালী ভাষায় 



১] 

হলেও" 

ললোকে আর কথা বার্তা কছিত ন!, সংস্কত্তের 

স্তায় পালি ভায়াও কেবল গ্রস্থরচনা ও বৌদ্ধ 
পগ্ডিতগণের সমাজে কথন 'ভাষা রূপে বাব- 

স্বত হইত, তাহ। হইলে পালি আরও প্রাচীন 

হইয়| পড়ে । যাহা হউক অশোকের পরে 

যে পালি ভাষার উৎ্পতি হয় নাই, এই বিষ- 
য়ের স্থির নিশ্চয় হইল । অশোকের সময় 

কি উপায়ে লোকে কথা বার্ত| চালাইত 

কিছু পরে বিচার করা যাইবে । আপাততঃ 

পালি ভাষা সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কি 

অবধারণ করিয়াছেন দেখা যাউক। 
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দেখ! গেল সকলেই এক বাক্যে স্বীকার 

কবিয়াছেন, পালি ভাষ। বররুচি উল্লিখিত 

মহারাস্্রী সৌরসেনাদি ভাষার পূর্বতন । 

কেবল পালি একটা প্রদেশ বিশেষের বা 

আর্মাবর্তের বন্থব্যাপী ভাষা রূপে প্রচারিত 

হইয়াছিল, এতভৎ সম্বন্ধে সামান্য মতভেদ 

আছে । লাসেন প্রভৃতি পালিরে মধ্য 

ভারতবর্ষের ভাষা বলিয়া! নির্দেশ করিয়া- 

ছেন, অপরে মগধ দেশীয় ভাষা বলিয়। 

নির্দেশ করিয়াছেন । আমার বোধ হয় পালি 

এক সময়ে 'আর্ধ্যাবর্তের অধিকাংশ শ্থলে 

ব্যবহ্বত হইয়াছিল । সেই সময়ে ইহার আকার 

প্রকার ব্যাকরণ নির্দিষ্ট হয়, তাহার পরে 

সিংহলে প্রচারিত হইয়াছিল। প্রথমে 

কোন স্থান হইতে পালি ভাষার সুত্রপাত 

হইয়াছিল, এখনও নির্দেশ করিতে পারা যায় 

নব্যজরত। 
রা 

২৭৬ 

না। পালি শব্বের প্রকৃত অর্থ কি এখনও 

নির্দিষ্ট হয় নাই। কেহ কেহ পালিশব্ শ্রেণী 

জ্ঞাপক বুঝিয়াছেন। ডাক্তার কানিংহাম 

পল্লী হইতে পালি শব্দের উত্পতি হইয়াছে 

বলিয়া অনুমান করেন। পালি নামধেয় করিয়! 

নগরেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। অশোকের 

রাজত্ব ক!লে বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিপাদক যে সকল 
তন্থুশাসন পাওয়। গিয়াছে, সে সকলের ভাষ! 

প্রায় পালি ভাষার মত | তথাপি কিছু কিছু 

বিভিন্নতা আছে। এই সকল অন্থুশাসনের 

ভাষাও এক নহে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় 
অন্ুশাসনের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন । এই সকল 

ভাষার পরে পালি ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল 

বলা যায় না । কারণ এই সকল জন্ুশাসন 

লিখিত হইবার সময়েই ব্যাকরণ বন্ধ গ্রকুষ্ট 

পালি ভাষা! সিংহলে প্রচারিত হইয়াছিল। 

আবার বোধ হয় পালি ভাব! পূর্বেই সমগ্র 

আর্ধাবর্তের সাধারণ ভাষা! রূপে ব্যবহৃত 

হইত । অশেকের সময় ন! তাহার কিছু পূর্ব্ব 

হইতে পালি ভাব! ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিঙ্ন 

ভিন্ন রূপ ধারণ করিতেছিল। এইরপাত্তর্ 

হইবার পূর্বেই পালি ভাষায় বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল 
লিপিবদ্ধ হইয়াছিল । পালি ভাষার যে সকল 

রূপান্তর হইয়াছিল, সেই সকল ভাষার বূপা- 

স্তর ক্রমে দৃঢ়তর হইয়! কালক্রমে মহারা্ী, 
সৌরসেনী প্রভৃতি ভাষায় পরিণত হুইয়া- 

ছিল। অশোক অনুশাসন উল্লি্তি ভাষার 

সহিত পালি ভাষার সহিত সম্বন্ধ কি, এই 

প্রশ্নের ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কি মীমাংসা 
করিয়াছেন দেখু যাউক। . 

ক্রমশঃ |. 



অসি। 
( পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 

মরি টি অরিষ্ঠও চিহ্ক বিশেষ । বে । কপোত--কগোত পক্ষীর পক্ষাকার চিহ্ন 

চিহ্ন থাকায় অস অমঙ্গল প্রদ হয়,সেই সকল 

চিহ্ের নাম অরি্ট। এই অরিষ্ট চিহ্ন 

৩০ প্রকার। নেত্র চিত্রের সহিত অরিষ্ 
চিহ্বের প্রভেদঞ্ঞান নিতান্ত সহজ নহে। 

এন্সন্ত অরিষ্ট চিহ্রের লক্ষণগুল বিশেষ 

সতর্কতার সহিত পরীক্ষা করা কর্তব্য । 

পরম্থ থড়াশান্ত্রবিশারদদ প্ডিতেরা বলেন 

ষে, নেত্র চিহ্ের স্থান-নিয়ম আছে, কিন্ত 

এই অরিঞ্ চিহ্ছের কোন স্থান নিন্দিষ্ট নাই। 

থড্টোর যে কোন স্থানে অরিষ্ট চিহ্ন দৃষ্ 

হইলে তাহা পরিত্যাগ করা বিধেয়। অরিষ্ট 

চিহ্কের লক্ষণগুলি এই-_ 

ছিদ্রারি্ট-_ছিত্রতুল্য চিহ্ন। 
কাকপদ--কাকপদাকার চিহ্। 

রেখা--উর্ধ বা] তির্যযক ভাবে রেখা চিহ। 

ভিন্ন--ভাঙ্গ৷ বলিয়। ভ্রম জন্মে এরূপ চিহ্ু। 

ভেকশির-_ব্যাঙের মস্তকাকার চিহ। 

মুষিক-_মুষিকার চিত । 

বিড়াল নেত্র-_বিড়ালের চঞ্ষুর ন্যায় চিহু। 

শর্করা--দেখিভে কিনব স্পর্শ করিলে কাকর- 

দার বলিয়া ভ্রম হয়, এরূপ চিত্ন। 

নীলী--নীল রসের দাগ লাগার স্যার চিছু। 

মশক--মধকাঁকার চিহ্ব-নিচয় | 

ভূঙ্গম1-_অনেক বিন্দু চিন্নু বা ভ্রমরপদ চিহ্ন । 

সুচী--উর্ধ ব। তির্য)কৃ ভাবের হচীবৎ রেখা 
/,-চিহ্। | 

বিন্দু-_-উপরি উপরি বা অধঃ অধঃ বিন্দু ত্র 
বা বিষম বিশ্বু সমূহের পঙডক্তি চিহ্। 

কালিকা--অধঃ অধঃ (ত্র'বন্দু পউক্তির চিহ্ন। 
দারী_বহুস্থানে এ বিন্দু চিন্ক। 

কাক-কাকাকৃতি চিহ্ু। 

খর্পর-_-খর্পরাকার চিহ্ন (খর্পর-নরক 

পালাক।র পাত্র )। 

শকল--খগুলৌহ সংলগ্র আছে বলিয়া ভ্রম 
হয়, এরাপ[চিহচ | 

ক্ষোড় _শৃকরাকার চিহ্ন । 

কুশ পত্রক-_কুশ গুচ্ছাকার চিহ্ন 
জাঁল-_মধ্যস্থল কিম্বা! অন্য কোন স্থান নিষ্্ 

বলিয়। জ্ঞান হয়, এরূপ চিহ্ন । 

করাল-_-অগ্রভাগ দীর্ঘ অথচ পল্লবিত, এরূপ 

রেখা চিহ্ন । 
কঙ্গপত্র- কঙ্গ পত্রাকায় চিহ্ন ( কঙ্গ--পন্দী 

বিশেষ )। | 
খর্ডনুর-__খর্ভদুর-বৃক্ষাকার চি | 

শৃঙ্গ__গোশৃঙ্গাকার চিহ্ন । 

পুচ্ছ__গোপুচ্ছাকার চিহ্ন। 
খনিত্র-খনিত্র (খোন্তা ) তুল্য চিহ্ন । 

ল]ঙগল--লাঙ্গলাকার চিহ্ন । 

৪৮৬৭৭ চিহ্ন (বড়িশ- স্্স্য 
বেধন বড় শী) 

এই সমস্ত নি চিহ্ন উত্তমরূপে বিবে- 

চনা করিয়া দেখিবেক। নচেৎ অরিষ্ট 

লক্ষণাক্রান্ত অসি হইতে ভর্তার বিবিধ বিপদ 

উখিত হইয়] থাকে। 

ভূমি। 
অসির ভূমি আছে এবং তাহ! দ্বিবিধ, 

ইহা পূর্বে বল। হইয়ছে, পরস্ত তাহার কোন 

লক্ষণ বল! হয় নাই। স্মুতরাং ভূমি জ্ঞানের 
নিমিত্ত এক্ষণে তছুঘয়ের লক্ষণ নির্দেশ 
কর) যাইতেছে। 
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নাই। উচ্থার দ্বিতীয় অর্থ জর্মস্থান । এন্থলে 

সেই অর্থই প্রতিপাদ্য। পরস্ত কেবল 

খোর জন্মস্থান নহে, লৌহের জন্নস্থানগ 

বর্তবা! উৎপত্তি স্থানের গুণে খড়গ যে 

উততমাধম গুধ জন্মে, তাহাই এই ভূমি পরী- 
কার বক্তব্য । 

খঙ্ঠোর ভূমি ধিবিধ । দিব্য ও তৌম। 

বর্গ নামক স্থানে যে সকল লৌহ ও খঙ্া 

জন্মে সে সমন্তই দিব্য এবং ভারততভূমিতে 

যে সকল লৌহ ও খা জম্মে সে সকল 

ভৌম। এই দ্িবিধ খড্চেগের সামান্ত লক্ষণ 

এই যে, পুরাকালের দেখগণ ও দানবগণ 

হইতে প্রথমতঃ খড়েগর জন্ম হয়। তদন্রূপ 

খডা কোন কোন পুণ্যস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে। 

উদ্নধ্যে যে সকল খড্া স্ুলধারঃ অত্যন্ত 

হালকা, নির্মল চিহুযুক্ত, সুন্দর নেত্র যুক্ত, 

অরিষ্টহীন, স্ুরূপ, সংক্কার না করিলেও 

নিম্মল থাকে, ছূর্ভেদ্য, ভাঙ্গিলে জার যোড়া 

দেওয়া যায় না, ধ্বনি উত্তম, যাহার দ্বারা 

ত হইলে দাহ ও অস্ত্র পাক জন্মে,-সেই 

সল প্রা দিব্য বলিয়] জীনিকে। এই দিব্য 

খা প্রাণ্ড হইলে জয় ও শ্রীবৃদ্ধি হয়। 

তৌম খোর লক্ষণ পরিজ্ঞানার্থ অণ্র 

লৌহ জ্ঞামের আবশ্যক আছে । সে সম্বন্ধে 

এই রূপ কিংধদ্দর্জি আছে যে, পুরাকালে 

মহাদেব যখন” বিষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন 

তখন সেই তক্ষামান বিষ, বিন্দু বিন্কু ক্রমে 

দেশে দেশে উৎক্ষিপ্ত হর্য়াছিল। সেই 

সকল বিষ হইতে সেই সেই দেশে কালায়স 

অর্থাৎ কৃষ্ণ লৌহ বৰা ইসপাত জন্মিয়া- 

ছিল। আর তৎপূর্ক্বে যে অমৃত উৎপন্ন হয়, 

তাহ! দেৰতা কর্তক পীত হইয়াছিল, সেই 

নঙ্গারত। 

ভূমি শব্খের এক তার্থ ক্ষেত্র অর্থাৎ কায়া। 

এলে সে অর্থ বলিবার কোনি অভিপ্রায় 

১৬১৭ 

পীয়মান অস্থৃতের বিন্দু যেষে স্থানে পতিত 

হইয়াছিল, সেই সেই স্থানে শুদ্ধ লোহের 
জন্ম হইয়াছিল । বিষ-জগ্মা লৌহ সকল 
অত্যস্ত কষ বর্ণ ও কর্কশ । এ লৌহ শরীরে 
প্রবেশ করিলে মৃচ্ছণ, দাহ, জর, মল মুত্র 
বিষ্ভ্ত, শোথ, হিক্কা ও বমী উপস্থিত হয়. 
আর যাহা অমৃত জল্মা_'তাহার বর্ণ কবর 
ও স্পর্শ মৃছ। এ লৌহের দ্বারা শরীর দৃঢ়, 
পালিত্যনাশ, মালিন্য নাশ, জরা ও ব্যাধি 

বিনাশ হয় । এই শুদ্ধ লৌহ বাঁরাণসী, মগধ, 
সিংহল, নেপাল, অঙগদেশ, স্ুরাষ্র এবং অন্য 

কোন কোন পুণ্যস্থানে উৎপন্ন হয় । বার[ণসী 
জাত শুদ্ধ লৌহের দ্বারা যে সকল অসি 
প্রস্তত হয়, সে সকল অসি জিপ্ক, তীস্ষধার, 

স্থচিহ্শালী, লঘু অর্থাৎ হালকা, স্ুসংশ্বিষ 
ও অভেদ্য। মাগধ অসি সকল কর্কশ, স্কুল, 
ধার, গৃঢ়চিন্রযুক্ত, গুরু অর্থাৎ ভারষুক্ত, 
ও হুঃসন্ধেয়। নেপাল দেশজাত অসি নিশ্চিহ্রু 

নিশ্চল, মলিন, লঘু ও স্থুলধার । কলিঙ 
দেশীয় অসি গুরু ও অত্যন্ত কর্কশ । সিংহল: 
ধাপ জাত অনি ৪ চারি প্রকার হইয়া 

থাকে । তন্মধ্যে কোন অসি ন্ুচিত্ুযুক্ত, 
ভারি, কর্কশ ও নিগ্ধধার। কোন অস্গি 

লখু, ও ন্নিগ্ধ ও স্থ লধার। কোন কোন অস্গি 
মিশ্র লক্ষণাক্রান্ত। ওঁড, কলি, ভদ্র, পাণ্ডি, 
অয়ঙ্কাস্ত ও বজ প্রভৃতি বন্থপ্রকার শুদ্ধ লোঁছ্ 

আছে। তন্মধ্যে এক মাত্র বজ লৌহ 
অস্ত্রের উপযুক্ত, অবশিষ্ট লৌহ সকল ও" 
ধের উপযোগী । 

ধ্বনি । 
ধ্বনি অর্থাৎ শকের হারাও খক্ঠোর 

উত্তমাধম পরীক্ষা হইয়া থাকে । সেই ধ্বনি 
অষ্ট প্রকার, ইহ। পূর্বে বল হইয়াছে কিন্ত 

কিকি প্রকার? তাহা পরিষ্কার করি 
৩৫ 



হণ 

বলা হর নাই, এছন্য এহানে তাহাও বলা 
আবস্তক হইতেছে। | 

খঞ্জোর ধ্বনি প্রথমতঃ দ্বিবিধ। ঘোর 

ও স্ভার। এই ছুয়ের অস্তঃরগত প্রথমতঃ ৪। 

খড়েগ নখাঘত করিলে যদি হংসকণ্ঠধ্বনির 

স্চায় ধ্বনি বহির্গত হয়, তাহা হইলে তাহাকে 

হংসধ্বনি বলা যায়। হংসধ্বনিযুক্ত খড্া 
উত্তম বলিয়! গণ্য । ১ 

খডেগে নখাঘাত করিলে যদি কাংস্য- 

ধ্বনির গায় ধ্বনি বহির্গত হয়, তবে তাহাকে 

কাংস্যধ্বনি বলা যার। ২ 
অসিতে আঘাত করিলে যদি মেঘগম্ভীর- 

ধ্বনি উখিত হয়, তবে তাহাকে অভ্রর্ধবনি 
বলিব । ইহাঁও ভাল। ৩ 

খড়েগ আঘাত করিলে যদি ঢক্ষ'ধ্বনির 

ম্যায় ভারধ্বনি বহির্গত হয়, তবে তাহাকে 

টক্কাধ্ব'ন বলিব। ইহাও ভাল । ৪ 

অসিতে নখাঘাত করিলে যদি কাকশ্বরের 
ন্যায় বিশ্বর বহির্গত হয়, তবে তাহাকে কাক- 
ধ্বনি বলাযায় । ইহা অত্যন্ত অধম । ৫ 

নখ|ঘাত করিলে যদি তরবারি হইতে 

বীখধ্বনির অন্ুরূপধ্বনি জন্মে তাহা হইলে 

তাহা তত্ত্রীধবনি বলিয়। গণ্য। ইহাও ভাল 
রা 

নখাঘাত প্রাপ্ত অসির অঙ্গ হইতে যদি 

গর্ধভের ন্যায় ভ্যাদূভেদে শব বহির্গত হয়, 

তবে তাহার নাম খরধ্বনি। ইহা অত্যন্ত 

মন্দ ।৭ 
আঘাত প্রাণ্ড হইব মাত্র খড়গ হইতে 

যর্দি প্রস্তরাঘাত তুল্য ধ্বনি জন্মে, তবে 

তাহাকে প্রস্তর ধ্ৰ'ন বল। যায়। ইহাঁও 

'অত্যস্ত অধম । ৮ 

হুদ্ানুসক্ষরূপে ধ্বনির তারতম্য 
বুঝিতে অক্ষম হুইলে এই সামান্ত লক্ষণের 

(১ খণ১ক্ঠ সং 1 

অমুসরণ করিবে। কি? না গার ও 
তারধ্বনি ভাল, এবং উত্তান ও মন ্ধ্বনি' 
মন্দা। ধ্বনি যদি উত্তম হয়, তবে অন্য 

কোন স্ুুচিহ্ধ ন৷ থাকিলেও তাহ! গ্রহ্য ও 

উত্তম বলিয়! গণ্য।' যেমন অন্ধ ও কুরূপ 
মনুষ্য স্ুম্বর ও ন্নুগায়ক হইলে সে উত্তম 

বলিয়। মান্য গণ্য হয়,. এবং সর্বস্থলক্ষণ 

মনুষ্যুও কুন্গর ও কুগায়ক হইলে নিন্দ। প্রাপ্ত 

হয়, খড়গ সম্বন্ধেও সেইরূপ জানিবে। 

খঙ্ডেগর ধ্বনি-বিজ্ঞন সম্বন্ধে এইকপ 

নিখিত আছে যে, অসিতে নখ, কঠিন ও 

ক্ষ দণ্ড, লৌহ শলাকা, লোই্ই ও কাকরের 

আঘাত করিবে । আঘাতটী যেন আল্গোচে 
কয়! হয়, এবং খড়গাকেও যেন আল্গোচে 

রাখ! হয় । অতঃপর তাহ হইতে যে ধ্বনি 

উখিত হইবে--সেই ধ্বনির সহিত পূর্বোক্ত 

পদ্গার্থের ধ্বনির তুলন1 করিবে। তুলন। 

কর] অভ্যস্ত হইলে তখন অনায়াসেই ধ্বনির 

তারতম্য বা! প্রভেদ জ্ঞত হইতে পারিবে । 

মান। 

অসির মান অর্থ/ৎ কায়ার দীর্ঘতা, খর্বতা 
ও গজনের অল্লাধিক্য প্রভৃতি উত্তমাধম 

গুণের জ্ঞপক | এজন্য দ্বিবিধ পরি্ম্নুণের 

প্রতিও দৃষ্টি করা আবশ্যক । 
পরিমাণ প্রথমতঃ দ্বিবধ। উত্তম ও 

অধম। যাহা বিশাল ও লু তাহা উত্তম- 
মন এবং যাহা খর্ব ও গুরু-_ভাহ। অধম 

মান। ইহাও আবার ত্রিবিধ। আদি, 

মধ্য ও অত্ত্য। যাহার দীর্ঘতা ২০ মুষ্টি, 
বিস্তুতি ৬ অঙ্গুলি এবং ওজনে ৮ পল, তাহ! 
মধ্যম। যাহা! ১২৮ কি ৯ মুষ্টি আয়ত 
উক্ত মানের এক চতুর্থ ভাগ বিস্তৃতি এবং 
ওজনে তত পল, সে খড়গ তাল নহে। 

 এসম্বন্ধে খাতব্ববিৎ নাগানুন যাহা 
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রলিঃছেন, তাহাই খক্োর উত্তমাধম পরি- 
মান জ্ঞানের উৎকৃষ্ট উপায় । যথা-_ 

প্যাবত্যে। মুষ্টয়ে। দৈর্ধে তদর্ধাছুলয়ে। যদ] । 
প্রসরে তচ্চতুর্থাংশ মিতি বৈমান মুতমম্ ॥ 
যাবত্যো! মুষ্টয়ো দৈর্ধে প্রসরে তৃশ্রি- 

| ভাগিকঃ। 

পৈ স্তদর্দ স্বলিতঃ স খড়েগ] মধা উচ্যতে ॥ 

যাবত্যে। যে দৈর্ঘ্যে তুর্্যাংশঃ প্রসরে- 
স্তৃতৎ। 

£ খড়গঃ স্তৎ্সমো। বাঁধিকঃ 

পলৈঃ।” 

যত মুষ্টি দীঘ, তত অন্গুলির চতুর্থ ভাগ 
বিস্ততি ও ওজন। ইহাই খড়োোর উত্তম 
পরিমাণ । যথা (২০ মুষ্টি দীর্ঘ, ২। অঙ্গ,ল 
বিস্তৃতি ও ২৪ পল ওক্রন )। 

বত মুষ্টি দীর্ঘ, তত অর্ধ অঞ্গলির তিন্ 
ভাগের এক ভাগ বিস্তৃতি এবং তাহার অদ্ধ 

পল ওজজন। ইহাই মধ্যম পরিমাণ। যথা! 

২০ মুষ্টিদীর্ঘ, ৩ অঙ্গলি বিস্তৃতি এবং ৫ পল 
ওগওজন। 

যত মুষ্টি দীর্ঘ,তত অঙ্গ,লির ৪ ভাগের 
একভাগ বিস্তৃতি এবং তাহার অপ্ধ সমান 
বা অঞধ্িক পল ওজন। ইহ অধম পরিমাণ 

ভোজদেব খড়েগর পরিমাণ|দি সম্বন্ধে অন্য- 
বিধ লক্ষণ ব্যক্ত করিয়াছেন ষথা__ 

দীর্ঘতা লঘুতা চৈব খর বিস্তীর্ণতা তথা । 

ছুর্ভেদ্দ্যত! ন্ুস্থৃতা খড়গানাং গুণ সংগ্রহঃ 1,, 

খর্বতা গুরুতা চৈব মন্দতা তন্থুতা তথ] । 

ক্ুভেদ্যতা! ছুর্ঘটতা খড়গানাং দে।ব সংগ্রহঃ ॥ 

দীর্ঘ, লখু অর্থ; হাল.কা, তীক্ষু, বিভ্ভৃত 
ছর্ডেদা, স্থগঠন,২-এই গুলিই খড়েগর গুণ। 

এবং ধর্বব অথচ ভারি, নরমধার, সরু, ভঙ্গ- 

প্রবণ ও গঠন ভাল নহে,__এই , গুলিই 
খড়ের দোষ। এই সকল গুণ দৌধ বিচার 

অধমঃ কী 

২ম 

পূর্বক রাজা গুণযুক্ত অসিই ধারণ করিবেন, 
সদোষ অসি পরিত্যাগ করিবেন । | 

অসিই রাজাদিগের যুদ্ধ কালের প্রধান 
সহায় । এজন্য রাজাদিগের বা যোদ্ধাদিগের 

অনির ধারণ ও সঞ্চালন ক্রয় শিক্ষা! ও 

অভ্যন্ত করিতে হয়। যুদ্ধ শাত্রের লিখিত 
৩২ প্রকার করণ অর্থাৎ সঞ্চালন-ক্রিয়। ও 

ভ্রমণ মার্গ সকল জ্ঞাত হইয়। তাহ! উত্তমরূপ 
অভ্যন্ত করিতে হয় । বাম হস্তে চর্ম (ঢাল) 

উদ্যত করিয়! দক্ষিন হস্তে তরবারি ধারণ 

পূর্বক বিবিধ প্রকার সঞ্চরণ মার্গে অবস্থান 

করতঃ ছেদ, ভেদ, ছিদ্রকরণ, (ফুট।ন) 

বিদীর্ণ করণ ও প্রোথিত করণ, প্রভৃতির 

দ্বারা শক্র-বল ন করিতে হুয়। ৩২ প্রকার 
করণ অর্থাৎ গতি ও সঞ্চালন ক্রিয়ার নাম 

এই 

“ভ্রান্ত মুস্তবস্ত মাবিদ্ধ মাগ্লুতং বিপ্লুতং 

ক্যতম্। 

সংযাস্তং সমুদীর্ণঞ্চ নিগ্রহ প্রথ্রহৌ তথা ॥ 
পাদাবকর্ষ-সন্ধানে শিরো ভুজ পরিভ্রমো । 
»পাশ পাদ বিবন্থাশ্চ ভূমুযুন্তমণকে তথা? 

গত প্রত্যাগতাক্ষেপাঃ পাতনোখানকে 
গুতম্। 

লাঘবংসৌষ্ঠবং শোভা স্িরতবং"দঢ টি ॥ 
তির্ঘয গুর্ঘপ্রচরণে দ্বাত্রিংশৎ করণান্যহো। *. 

বৈশম্পায়নোক্ত ধন্ুর্বেদ । 
১ ভ্রান্ত, ২উস্তাস্ত, ৩ আবিদ্ধ, ৪ আল্প,ত, 

৫ বিপ্লুত, ৩ স্যত, ৭ সংযাস্ত, ৮. সনুদদী, 

৯নিএহ, ১০ প্রগ্রহ, ১১ পদবকর্ষণ, 

১২ সন্ধান, ১৩ মস্তক ভ্রামণ, -১৪ ভুজভ্রামণঃ 
১৫ পাশ, ১৬ পাদ, ১৭ বিবন্ধ, ১৮ ভূমি, 

১৯ উদৃত্রমণ, ২০ গতি, ২১ প্রত্য/গতি 

২২ আক্ষেপ, ২৩ পাতন, ২৪ উথানক, 
২৫ পুতি, ২৬ লবুভা, ২? সৌষ্ঠব, ২৮ শোভা! 



(৬০, 

২৯ স্ব, ৩০ দৃমু্টিতা, ৩৯ তিরঘক্প্রচার, 
৪২ উদ্ধপ্রচার | . | 

কিরূপ কিরূপ ক্রিয়ার উপূর এট সকল 

নঈম সংযোতিত হইয়াছে সে সকল বর্ণনার 

দ্বার বুঝ! ও বুঝান যায় না। খড়গ যুদ্ধের 

ক্রিয়। গুলি চক্ষে না দেখিলে কেবল নামের 

হ্বারা উক্ত ক্রিয়া বোধগম্য হইবার সম্ভা- 

'বন। নাই। আগেয় ধনুর্কেদেও ৩২ প্রকার 

খড়গ-ক্রিয়ার উল্লেখ আছে । যথা 

*ন্রান্ত মুস্তান্তমাবিদ্ধমাপলুতং বিপ্ুতং স্তম্ণ। 

 জম্পাত্ং সমুদীঞ্চ শ্তেনপাত মথাকুলম্ ॥। 

উদ্ধ তমবধূতঞ্চ সব্যং দক্ষিণ মেবচ। | 

অনালক্ষিতি বিস্দে্টৌ করানেজ মহারবৌ ॥ 

বিকরাল নিপাঁতৌ চ বিভীবণ ভয়ানকৌ । 

মগ্রার্থ তৃতীয়াংশ পাদ পাদাদ্ধ রারিজা ॥ 

গ্রত্যানীঢ় মথানীঢং বরাহং লুলিতং তথা। 

ইতি ঘবাবিংশতে! জয়া খন্ড চর্ম বিধৌরণে 

পুর্কোক্ত নামের মধ্যে কোন কোন নাম 

ইহ্থাতেও দৃষ্ট হয়। পররস্ত বে সকল নামের 

ক্রিয়া ও পূর্বোক্ত নামের ক্রিয়া এক রূপ 

(১ম খখ। ১ষ লারা । 

কি ভিন্ন রূপ তাহা নির্ণয় করিতে পারিলায় 

না। ফল খড়গা সঞ্চালস ক্রির। গুরি 

প্েত্যক্ষ দর্শন লা করিলে প্রকৃতরূপো বোধ- 

গম্য করান যায় না। 

আগ্নেয় ধনুর্মোদের অন্থস্থানে লিখিত 

আছে যে, কৃপাণের দ্বার হরণ, ছেদন, ঘাত, 

বলোদ্ধরণ, আয়তী করণ,_-এই পাঁচ কার্য্য 

হয়। এই ধনুর্ববেদে আরও লিখিত আছে 

ষে, অসি রাখিবার স্থান কটিদেশ। 

"কট্যাং বদ্ধা ততঃ খজ্গাং বাম পর্খীচলস্থিনমূ। 

দুডং বিগৃহা বাজেন নির্কে দক্িণেন তু 0৮ 

_ খঙ্জীকে বাম পার্শাবলম্বী করিয়। কটি- 

দেশে বন্ধন করিবেফ। যুদ্ধের সম্বয় তাঁহার 

কোষ বাম হস্তে দৃঢ় পনারণ করিয়া দক্ষিণ 

হন্ডের দ্বারা তন্মধ্য হইতে অসিকে নিষাসিত 

করিবেক। এততস্ডিন্ন পর উশ ৪ অসিপুত্রিক। 

প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন খড়েগর কার্য “আর্ধ্য- 

জাতির যুদ্ধান্ত্র” নামক প্রবন্ধে প্রকাশিত 

হইয়াছে। 

যোগ । 
(পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 

অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর 

নিরাকার সত্য, কিন্ত মন স্থির ক্লুরিবার 

(কোন আশ্রয় চাই, নিরাকারে মন স্থির হইতে 

পরে শা, স্থতরাং কোন বস্ত বা প্রতিমাকে 

শক্ষ্য করিয়া মন (্ির করিতে হইবে। 

নাভুরা চিত সংষম হওয়া অনস্তব। চিত্ত: 

সংযুনের পক্ষে যেমন প্রাণায়ামাদির প্রয়ো- 

লন, সেইন্প প্রতিম্মদিরও প্রয়োজন । দেখা 

বাক, বাস্কবিকই এই যুক্কিটা যোগদ্বত্ের 

অন্থমোদনীয় কিন1। জড়ীয় বস্ত জড়ীয় বস্ধর 

সহিত যোগ হইবে,আর চেতন বস্ত চেস্ছনের 

সহিত যোগ হইবে । জড়ীয় বস্ত জড়াঁকর্ণে 

জড়ের প্রতি অনুগ্রমন করে, চেতন আধ্যা- 

স্মিক আকর্ষণে আত্মার দিকে অস্গুগমন করে, 
এই অনাত্মও আত্ম পদার্থের ্বাভানিক গুগ। 
যোঁগতত্ব এই ম্বাভাবিক গুণকে লঙ্ঘন 

করিতে স্চে্ই নহে। ইহাঁও বিবেচ্য যে। 

মানবাত্মা জড় কি চেতন। যদি মানবাত্ধা। 
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জড় হয়, তবেও জড়ীক্ উপকরণে ড় 

ঘারা চেক্সনের সহিত যৌগিক সম্বম্ধ 

হইটত পারে ল।। আমর] হস্তদ্বার। কি আমা- 

দের আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারি, চর্ম বারা 

হৃৎতত্ব অন্থভব করিতে পারি, আর এই কর্ণ 

দ্বারা কি বিবেকের শ্রবণ মীমাংস। করিতে 

পাঁরি। তাঁচা কখলই পারি লা । তবে কেমন 

করিয়। বল। যায়, জড়ে ও চেতনে যোগ 

হইতে পারে।. আমরণ স্বীকার করি, আত্ম! 

নিরাকার । জ্ঞান, গ্রীতি)ইচ্ছা আত্মার স্বরূপ, 
এই জ্ঞান গতি ইচ্ছাময় আত্ম! অপস্ত জ্ঞনি, 

অনস্ত সত্তা, অনস্ত ইচ্ছাপূর্ণ মহান ঈশ্বরে 

যুক্ত হইতে পাঁরে। যোগসাধকদিগের 

পক্ষে নাকাঁরাদি উপলক্ষ্য রাখিয়াও লক্ষ্যে 

অর্থাৎ ঈশ্বরে উপপ্চঠিত হওয়া অসম্ভব, কারণ 
যখন আমরা যোগাসনে উপবেশন পূর্বক 

চিত্ত সংযমনে প্রবৃত্ত হইব, তখন আমাদিগের 

একনিষ্ঠ স্থৈর্য্যর প্রয়োজন; সেই সময়ে 

যদি আমাদের মন, হস্ত পদ মুখ নাসিক! কর্ণ 

বিশিষ্ঠ কোন প্রতিমার প্রতি ধাবিত হয়, 
তখন মনের একনিষ্ঠত1 থাকে না। মন কখন 

নেত্র রুখন নাসিরায়, কখন মুখে, কখনও 

বা পদের প্রতি ধাবিত হইয়। থাকে । সুতরাং 

মন স্থির করিবার জন্য যদি তুমি প্রতিমাঁকে 

অন্থকূল মনে কর, সেই প্রতিমাই তোমার 

মনকে বহুবিধ করিয়। চিত্রের একাগ্রতাকে 

বিনষ্ট করিবে । আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, 

লক্ষ্য ও উপলক্ষ্য এক জাতীয় পদার্থ হইয়। 

থাকে। আমর লক্ষ্য জ্ঞানগর্ভ ও নীতি 

পুর্ণ পুস্তক পাঠ করাঁ। উপলক্ষ্য রর্ণ পরি- 

চয় প্রভৃতি । বর্ণ পরিচয় না হইলে জ্ঞস- 
গর্ভ পুস্তকাদি পাঠ দ্বরূপ লক্ষ্য উপস্থিত 

হইতে পারি না। এখানে লক্ষ ও উপলক্ষ্য 
শক. জাতীয়, স্থৃতরাং নিরাকার ঈশ্বরে যন 

স্টির করিবার উপলক্ষে মাকার প্রতিমাদি 
হইতে পাবে না। কারণ যোগীদিগের 

লক্ষ্য ও ঈশ্বর, উপলক্ষ্যও ঈশ্বর । এক সর্ব 
নিয়স্তা, সর্ববাপী মহান ঈশ্বরই যোগী- 
দ্িিগের পরম লক্ষ্য ও চরম গতি । 

এখন দেখ। যাউক, এই সম্বন্ধে যোগ- 

শান্্রকি বলেন। মার্কগেয় পুরাণ অষ্টাদশ 
পুরাণের মধ্যে একখানি প্রামাণিক শ্রস্থ। সেই 
মার্কণেয় পুরাণে মহারাজা অলর্ককে মহা- 

মন] দতাত্রর যে যোগ শিক্ষা দেন, সেই 

যোগ পদ্ধতিতে কতিপয় শ্লোক দ্বারা যোগের 

উপনর্থ নির্ণন করেন । নেই মার্কণেয় পুরাণ 

হইতে আমর! এই স্থানে এই প্লোক তিনটা 
উদ্ধত করিলাম। 
“ দেবত্ব মম বেশত্বম্ রসায়ন চচক্রিয়া, 

মন্্রত প্রপতনং যক্তং জলাগ্র্য। বেশ ং তথা। ১ 

শ্রদ্ধানাং সর্ধদানানাঁং ফলানি নিষমাংস্তথা, 
তথোঁপবাসাৎ পুর্তর্চ দেবতাভ্যশ্চনাদপি | ২ 

তেভ্যন্তভ্যশ্চ কর্মেভ্য উপস্থৃষ্টে(ভি বাতি, 

চিত্তমিথং বর্তমানং যত্বাৎ যোগী নিবর্তয়েৎ। 

রক্মনঙ্গী মন:কুর্বনপর্স্াৎ,প্রমুচ্যতে । % 
*  দেবত্ব ও ইন্দরত্ব প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা, রসা- 

য়ন প্রভৃতি ক্রিয়া, বাযুত্যাগ, যজ্ঞ জল ও 

ও অগ্নিড়ে উপবেশন করিয়া তপস্াদি শ্রাদ্ধ 

এবং সকল প্রকার দানের ফল এবং জাতি 

বিচার প্রভৃতি নিয়মাদি, উপবান। পূর্তকার্ধ্য 
ও দেরতাদির অর্চনা, এই সকল ক্রিয়াতে 
যদ্দি চিত্ত নিমগ্ন থাকে, তথাপিও যোগীগণ, 

ক্র দ্বারা মনকে পূর্কেক্ত কার্ধ্যসমৃহ হইতে 
নিবৃত্ত করিবে । এই সব উপসর্গ যখন মনকে 

বিচলিত করিবে, তখন যোগী শ্বীয্ন মনকে 
পর্রদ্মের সী করিয়া অর্থাৎ অনবরত পর- 

ব্রহ্ম চিন্তনে নিষুক্ত থাকিয়া মনকে পূর্বোক্ত 
উপসর্গ হইতে মুক্ত করিবে। 



 যোগশাম, আমাদের বিশ্বাস, ও যুক্তি 
স্বারা এই স্থিরীকৃত হইল যে, এক অনস্ত- 

মহ্হান ঈশ্বরই ফোগীদিগের এক মাত্র লক্ষ্য 

ও উপলক্ষ্য। 

আমর! যোগ শাঞ্কে ছুই ভাগে বিভক্ত 
করিতে পারি । হটযোগ ও রাজযেগ | হুট- 

আবার দুই প্রণালীতে সাধিত হইয়! থাকে, 
তান্ত্রিক ও অতাস্ত্রিক। বৌদ্ধ ফোগীরাও 

তাক্ত্রিক শীখার হটযোগাবলম্বী | রাজযোগের 

শাখা প্রশাখা নাই। যাহারা রাজযেগ 

কঙ্ন, তাহাদের প্রত্যেক বিষয়ই জ্ঞান 

ধর্ম ও নীতির অসুমোদিত। তবে বর্তমান 

সময়ে কতকগুলি ধর্ম পিপাস্থ লোক এক 

ভারত |. ১সাবত,ড$ সী 
প্রকার যোগ সাধনাতে প্রবৃত্ত হইতেছেন,, 
তাহারা হটযোগী কি রাজযোগী,তাহ! আমরা 
নির্ণয় করিতে পারি ন]। তাঁহারা বলেন, 

আমরা রাজযোশী, কিন্তু তাহারা তাহাদিগের 
সাধন প্রণালী যে প্রকার গোপনীয় ভাবে 

রক্ষ] করেন, তাহাতে এই মাত্র বুঝ যায় যে, 

ইন্থারা যে প্রকার যোগীই হউন, এই শ্রেণীর 

ধোগীরা আর্ধা রাজযোগের সহিত তত 

সঞ্শ্রব রাখেন নী; কারণ আর্ধ্য রাজযোগ 

্রস্থাকারে প্রকাশিত। কিন্ত তাহাদের যোগ 
প্র্গালী অতি গোপনীয় । সে যাহ! হউক, 
এখন আমরা ক্রমে হটযোগ ও রাজযোগের 
বিধয় আলে[চন করিতে প্রবৃত্ত হইব । 

ভ্রাতৃদ্বিতীয়!। 

বর্ষায় নদ নদী খাল নালা জলপুর্ণ হই- 

যাছে । বর্ধা এখন আর নাই, আক:শে 

জল ভরা ধু মেঘ আর হুড় হুড় ছুড় ছুড় 

করিয়। ডাঁকিতেছে না; 

নাই অথবা যে গুলি আছে তাহারাও 

« তোয়াবশেবেণ হিমাভং */ এখন শরৎ 

কাল। কিন্তু ন্দীখাল প্রভৃতি সেই রূপ 

জলপূর্ণ ই আছে। দেশে বিদেশে চলা 

ফেরার এমন সুবিধা! বাঙ্গালা ভূমে আর 
পীর হইবে না। কুলবধুর! পিত্রালয়ে 
যাইতেছেন; অত্বীয়তা কুটুন্থিতা কিছু বৃদ্ধি 

পাইয়াছে। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে উত্সব । 

আমি অন্ভ উৎসবের কথা ভাবিতেছিনী, 

কেবল এই 'পীরিবারিক আনন্দ, এই পারি- 

বারিক উৎসবের কথা বলিতেছি। আজ 

ছিন্ন বক্স ছাড়িয়া ধাহার যেমন বাধ্য সে 

মেঘ একেবারে 

সেই রূপ নূতন বাঁস পরিধান করিয়াছে।' 
কিন্ত মুখের দিন ত বসিয়া থাকে না। 

মেয়েরা কেহব! পিত্রালয়ে, কেহুবা শ্বশুরালয়ে 
আবার এখন ফিরিয়া যাইবে, পুরুষেরা 
অনেকেই কার্যযক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার জন্ত 
অতি দূরদেশে চলিয়] যাইবে ; সকল উৎসব 
ফুরাইয়াছে, অমাবস্যাও গিয়াছে; আজি 
বিদায়ের দিন। এখন ছাড়াছাড়ি, বিদায়, 
_কাহার্দিগের সঙ্গে অধিক? অনেক স্ত্রী, 

অনেক মাতা, পতি, পুত্র প্রভৃতির সঙ্গে 

হয়ত পতি বা পুজ্রের কার্ধ্যস্থলেই যাইবেন; 

কাজেই এসময়ে ভ্রাডা ভীর বিসক্ফেদই সর্বা- 
ধিক কষ্টপ্রদদ। ভাই ভর্দীফে ছাড়িবেন, ভ্বী 
ভাইকে ছাড়িবেন, একবৎসরের জন্য, অথব! 

কে জানে কতদিনের জন্য কত কালের জন্য! 
তাই আবি বাঙ্গানির ঘরে ঘরে একটী 
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বিদায়ের উৎসব / এ উত্সবের নাম ভ্রাতৃ- 

ধিতীয়। । . ভাই বোনের সম্বন্ধ, এত মধুর, 

এত পবিত্র, এত উন্নত, অন্য কোন জাতির 

মধো লক্ষিত হয় না, ত'ই অন্য কে!ন জাতি 

এ উত্সবের তাৎ্পর্য্য গ্রহণ করিতে পারেন] । 

তাই অন্য কোন জাতির মধ্যে এ উৎসব 

নাই। কেবল সহোদরা ভগ্মীকে গণনায় 

না আনিলে দেখ। যাইবে যে, সকল জাতির 

মধ্যেই ভাই ভগ্নীতে বিবাহ চলে । কিন্ত 

হিন্দুদাতি এচিভ্ভা মনেও স্কান দিতে পারে 

না। ইউরোপে সামাজিক বিজ্ঞানের বড় গ্রাছু 

ভাব, সেখ'নে অস্তত, সেই মতাবলম্বীদ্িগের 

মধ্যে সহোদর ভগ্মী পর্যাস্ত জাতার অপবিত্র 

দৃষ্টির বহির্ভাগে নয়। এই রাক্ষমী ভাবে 
হিন্দ জাতির হাদয় চিরদিন কাীপ্য়াছে; 
এবং ইচ্ছা করি চিরদিনই ফেন কাপে । এই 

পবিত্র ভাবের গুড়মন্ম হিন্দুব্যতীত কেহ 
জানে না। তুমি মুসলমান, তুমি ইংরাজ 

ভূমি হউরোপীয়, তূমি আসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন 
দেশবাসী, আজি লঙ্জাপরিত্যগ কর; যাহ 

সৎ তাহা পরের নিকট হুইতে শিক্ষা করায় 

লজ্জা কি? তোমরা সকলে হিন্দুর ক!ছে 
এই পবিত্র ভাব অবনত মন্তকে শিক্ষাকর। 

তোমাদের যাহা ভাল তাহা আমরাও তোমা" 

দের চরণতলে বসিয়া শিখিতেছি, এবং 

শিখিব। মাতাকে পুজা, ভ্ীকে আদর, 

কন্যাকে ন্গেহ, ইহা হিন্দু বৎসর ভরিয়া 

করিয়া থাকে, কিন্তু আজি ভাই ভগ্নী 

পরম্পরকে পুজ। করিবেন, আদর করিবেন, 
প্রাণে প্রাণে বাধন দিবেন । ইহার ফল অক্ষয় 
বর্গ, অনন্ত নখ, জনন্ত পবিত্রতা । বহ- 
কাল পরে, অনেক সভ্যতার ও উন্নতির- 

ছড়াছড়ির পরে, ফান্মে কমৎ এসত্যের 
আংশিক ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন 2. তিনি 

| ্ 
বে পূর্ণ ভাবে করেন নাই, তাহার পরিচয় 
ঈশ্বরপূজা ত্যাগে। যাক সে কথা এখানে 
হইবে না। ভগ্নী কি বলিয়! ভাইকে ফোটা 
দিয়া থাকেন, জান? “ভায়ের কপালে 
দিলাম ফেটা, যম দুয়ারে পোলে কাটা” । 
এই পবিত্র উত্সবে এই পবিত্র মন্ত্র উচ্চারিত 

হইয়! থাকে । সংস্কুতেও ইহার অনুরূপ শ্লোক 
আছে, কিন্ত আজি কেহ পুরোহিত ডাকে 

না, সংক্কত পড়েনা, প্রাণের ভাষায় গাগণের 

কথা কয়। প্রেমের কাছে হদয়ের শ্বাভা- 

বিক ভাবের ক:ছে, পুরোহিত, পৌত্তলিকতা, 
এগুল কিথাক! সম্ভব? তাই আজি ভগী 

ভ্রাঙতার কপালে ফোটা দিতেছেন--জার 

বলিতেছেন ;.“ভায়ের কপালে দিলাম ফোঁটা 

যম ছুয়ারে পোলো কাটা” এ মন্ত্রের 
অতি গভীর অর্থ, অতি পবিত্র অর্থ । মানুষ 

মৃড্যুভয় ভোলে কখন- জান? যখন এই 
চরাচর বিশ্ব,হৃদয়ের সহিত প্রেমে বঁধ| পড়ে। 

এই বিশে, এবিশ্বের পরপারে শেঙণনে 

সেস্থানে, হ্বর্গে নরকে, যেখানে যে জাছে 

সকল যখন প্রেমে বধ! পড়িল, তখন 

ম্ররয়া! যেখানে যাইব সেওত প্রেমের রাজ্য ! 

কাজেই মৃত্যুতয় দূর হয়। এই জঙ্ঘে 
ভায়ের কপালে ফৌটা দিলে “যম ছুয়ারে* 

সত্য সত্যই কাট পড়ে। এখন একটী 
কথা! লইয়। অপ্রেমিক লোকে তর্ক করিতে 
পারেন; তিনি বলিতে পারেন ; ভাই ভগ্গী 

পবিত্র ভাবে বদ্ধ হইল; কিন্তু সেই পবিত্র 

ভাবের ডোরে জগৎ বদ্ধ হইল, এ কোন্ 

ন্যায়? ইহাতে ন্কায় আছে। তুমি যদি প্রকৃত 

প্রাণে এক জনকেও ভাই বলিয়৷ বুকে 
লইতে পার, এক জনকেও ভ্মী বলিয়! শ্রদ্ধা 

করিতে পার, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, 
জগ শুদ্ধ লোক, জগৎ শুদ্ধ জীবজস্ত তোমার 
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. তীকে আজি গাণ ভরিয়া ভালবাসিয়া 

বলিতেছেন, নীল বর্ণের চসমা চোকে 
পরিলে যেমন সকল পদার্থ নীল বর্ণে রপ্ভিত 

দেখায়, আজি প্রেমে ডুবিয়৷ জগৎকে তেমন 
প্রেমময় বোধ হইতেছে । এখন বোধ হয়, 

একথা.বুঝিতে আর কষ্ট হইতেছে না যে, 
ভাই তগ্নী পরস্পরকে ভালবা (সয়! জগৎকে 

ভাই ভাই বলিয়া ভাবে; যম ছুয়ারে সত্য 

সত্যই কাটাপড়ে। আপত্তির আরও এক 

কথা উঠিতে পারে । কেহ বলিতে পারেন, 

এত প্রাণের কথা । উত্সব করিলেই ত 

সব হয়, তবে আবার একটা ফেট] দেওয়। 

কেন? তাহাদিগকে বলি, এ ফোঁট। দিবার 

আর এক উদ্দেশ আছে; আমরা এখন 

বড় -হইয়াছি, এখন আর ভাই ভগীতে 
মিলিয়া থেলা করি না; কিন্ত এক দ্দিন 

ফরিতাম ৷ সে বাল্যকালে। সে কাল আর 

মাই। এখন যদ্দি ভগ্না একটী ফোটা দিতে 
আসেন, তবে আবার সেই বল্যকাল মনে 

পড়ে । সেই ন্ুখের দিনঃ সেই সংসার অন- 

ভিজ্ঞতার সযয়, সেই পবিত্র যুগ স্ম্তিপ্জে 

ভাই ভরী হুইয়া গিরাছে। ললিত, লীলা-। আদিয়! উদিত হয়। ইহাতে অনেক স্থুখ 
আছে ।.কত লোকে আজি শু দয় হইয়া 

সংসারের আঘাতে ব্যথিত হুইয়া, দীর্ঘশবান 
ফেলিয়া বলিতেছে “ 4] 01800 06০7৪, 
0006 78076 দম1)0 10010 7706 10 ০ ১০] ৮ 

বাল্যকালে যে কোকিল ডাকিয়। মন ভুলা- 

ইয়াছিল, সেই কোকিল বুড়া বয়সের কাণের 
কাছে আবার যাই ডাকিয়াছিল, অমনি কবি 

ওয়ার্ডসোয়ার্থ ব!ল্াচিস্তায় ভোর হইয়া 
ছিলেন । এই ফেোট। দিবার সময় আমরাও 

বাল্য চিন্তায় ভোর হই, সেইঈ সুখময় স্মৃতি 

আমাদের হৃদয়কে আনন্দিত করে; তাই 

€ই পদ্ধতি । এ উৎসবে সমগ্র হিন্দু জাতি 

মতিয়া উঠে, পৌত্লিক হউক, ব্রা 
হুউক, সকল হিন্দুই মাতে ; সকলি পবিত্র হয়, 

সকলি অখণ্ড সর্গীয়স্্খ লাভ করে । বাঙ্গালীর 
ড্রাতৃদ্বিতীয়ার পবিত্র ভাৰ জগঞ্, ভরিয়া এক- 

দিন অনুকারিত হইবে । এক দিন সকলেই 

এই পবিত্র সন্বদ্ধের পবিত্র ভাব হাদয়ঙ্গম 

করিতে পারিবে । কিন্তু জড়প্রাণ ইংরাজের 

এখনও টের দেরী। 

শঙ্করাচার্যয। 
শঙ্কর-শিষ্যগণের জন্ম | 

_. ভশমরা পূর্বেই বলিসাছ, অবতারত্ব 

কেবল সাধুর্দিগের মাহাত্ম্য কীর্ভনের প্র্নলিত 

শ্রথালী মাত্র। বাস্তব ঘটন] বলিয়া ইহাতে 

বিশ্বীসপ করা 

বলিয়া অবতারত্বে আপতি করাও সেইক্প 

জমা্টীক। জ্ধামরা শঙ্কপ় চরিতের এই 

যেরূপ অলীক, কুসংক্কার, 

অংশ পরিত্যাগ করিতে পারিতাষ, কিন্তু 

যখন ইহার পূর্ব পুর্ঘ্ব লিখকগণ, তাহা করেন 
নাই, আমরাও গল্প মেরপ চলিয়া আসিয়াছে 

তাহাতে পরিবর্তন করিতে .সাহপী হুইতে- 

ছিন!) বিশেষতঃ তাহা হইলে ঘটনার সাম- 

ধস .রক্সাকরা কঠিন. হইরে। আমরাও 
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পষ্কর এবং তগশিষাগণকে দেবাবতার বলি- 

রাই উল্লেধ করিতেছি। . 

এদিকে অপরাপর দেবগণ সাধু পণ্ডিত- 
দিগের বংশে জন্ম গ্রহণ করিলেন । বিধুঃ 

বিমলনা মে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম গ্রহণ করি- 
লেন, সংসারে তাহার নাম পদ্মপাত হইল। 

তাহার অপর নাম সনন্দন। পবন প্রভাকর 

নামে ক্রাক্ষণের থরে জন্ম গ্রহ্ণ করিলেন, 

গঞংসারে তাহার নাম হস্তামলক ইইল । 

ভাবার পবমদেবেরই অন্যাংশ তোটক নামে 

ভবতীর্ণ হইল । নন্দী ভূতলে জন্ম ধারণ 

করিয়া উদর্থ নামে পরিচিত হইলেন। 

ব্রন্দা স্মুরেশ্বর নামে জন্মগ্রহণ করিলেন । 

তাঁহার নামাস্তর “মগুনমিশ্র বা বিশ্বরূপ 

হইল। বৃহস্পতি জানন্দগিরি নামে এবং 

বরণ দেব চিৎ-স্ুখ অথবা চিদ্বিলাস 

নামে জন্ম গ্রহণ করিলেন। কেহ কেহ 

বলেন, বৃহস্পতি চার্ধাকদর্শন প্রণয়ন 

করিরাছিলেন বলিয়৷ ব্রহ্মার শাপে মণ্ড 

নামে, এবং নন্দী শিবের আদেশে আননা- 

গিরি হইয়া জন্ম ধারণ করেন। সরন্বতী- 

দেবীও সেই সময়ে উভয়ভারতী হইয়া 

জন্থিয়াছিলেন। এইরূপে অপরাপর দেব- 

গণও ভূতুলে অবতীর্ণ হুইলেন.। তবে 

ঝুলি দেবলোক কিছুদিনের জন্য দেবশূন্য 

অরণ্যে পরিণত হইয়! রহিল ) বিদ্যালয়ের 

শীত বা শ্রীক্মাবকাশের গ্ভায় বুঝি দেবগণ কৃষ্টি 
ও পালন কার্ধ্য হইতে কিছু দিনের অবকাশ 

প্রহণ করিলেন। ফলতঃ£ অবতারত্বের মূলে 
এই মাত্র বৈষ্ঞ/নিক সতা রহিয়াছে ষে, কি 

সাধু কি অসাধু, ফাঠা কিছু শক্তি সকলই 
ঈশ্বরের ; এতস্ি্ন অর্থে ইহ! কেবল বাক্যা- 
লক্কার মাত্র । শাষকায়গণ এই অর্থেই বেদ- 

ফিয়োখী বুদ্ধদেখকে বিশুঃর অবতার এবং 
৩৬ 

মবাতারত। 

হইয়া সরশ্বতী ভয়ে জড়সড় 

টি. রর 

৮ 

ধর্ম নিন্দুক দেহান্মবাঁদী চার্বাককে টি 
অবত্তার বলিয়! উল্লেখ করেন। 

বলিতে পাঁর, যদি তাহাই হইবে, তবে ঘক- 

লের মধ্যেই ত এক এঁশী শক্তিই কার্দ্য করি- 

তেছে, তোমায় জমায় কেন অবতার 

বলায় না? যদিও আমাদের মধো এমন 

কেহ নাই যাহার বল নাই, তথাপি সকলকে 

বলঝান্ বল যায় না। সেইরূপ যাহাদের 

মধো এই এ্রশী শক্তি অসাধারণ ভাবে কার্য? 

করে, তাহাদিগকেই অবতার বলা যায়। 

শানে অবতার সম্বন্ধে একই আখ্যায়িক! 

অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। তাহাতেই প্রমাণ|ুহয়, 
লিখকগণ গন্সস্থছলেই এইরূপ বলিতেছেন, 

ঘটন] বলিয়। বিশ্বাস করেন না। সরশ্বতীর 

অবতারের গল্প মাধবাচার্বয যেরূপ দিতেছেনঃ 

হর্বচরিতেও প্রায় অবিকল সেইরপ॥ 

সেই একই গল্প ষাহারই যখন প্রয়োন্ন 

হইয়াছে তিনিই তখন অবাঁধে ব্যবহার করি- 
যাছেন। গল্পটা এই- পুরাকালে খবিগণ 
ব্রক্মার নিকট বেদ পাঠ করিতে ছিলেন । 

রাগীলোকের মুখে প্রায়ই কথা ঠেকে ॥ 
্কাপনস্বভাব  দুর্বাসার মুখে পড়িবার সময় 

কথ! ঠেকিয়াছিল, তরলমতি সরন্মতী শুনিয়! 

আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন মা ॥ 

ছুর্বাসা দেখিতে পাইয়া ক্রোধে অধীর 

হইলেন, নেত্রদ্ধয় অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল 

ভ্রকুটি সহকারে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া! 
বলিতে লাগিলেন ““ হে ছুর্বিনয়ে, তুমি 

যাইয়। ভূতলে জন্মগ্রহণ কর।” শ্যগগ্রস্ত 

হইলেন । 

হুর্বাসার পদতলে লুষ্ঠেত হুইয়! তাঁহাকে 
প্রসন্ন করিতে লাগিলেম-অপরাপর মুনিগণ 
ও সরম্বতীর কাতরতা দেখিয়া ম্বেহবশে 

ছর্বাসাকে জন্গুরোধ করিতে লাগিলেন. 
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* ছে ভগবন্, তাহার অপরাধ ক্ষমা! কর, 

পিত। কি সম্ভামের- অপরাধ গ্রাহ্য করে ।” 

খধি প্রসন্ন হইয়া সরশ্বতীর শাপ মোচনের 
সময় অবধারণ করিয়। দিলেন ; “মর্ভ্যলোকে 

শঙ্করের সঙ্গে তোমার সমাগম হইলে পর, 

ছুমি পুনয়ায় দেবলোকে ফিরিয়! আসিবে ।” 

ইর্ষচরিতেও গল্পটি প্রায় অবিকল এইরূপ । 

'ত্রিপুত্র ছুর্ধাসা সামগান করিতে করিতে 

যদগগাল খধির সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত ছিলেন, 

তাহাতে এক স্থানে বাক্যক্থলন হইয়া- 

ছিল, গুনিয়! সরম্বতী উপহাস করিলেন, 

দেখিবামান্্র ছুর্বাস। তুদ্ধ হইয়া অভিশাপ 

করিলেন ঘে, তিনি যাইয়! মর্ত্যলেকে জন্ম 

গ্রহণ করেম, এযং একটি সম্তান হওয়ার 

কাল পর্য্যস্ত তথায় অবস্থান করেন। উভয় 

খআখ্যায়িক কোন প্রাচীন গ্রস্থ হইতে গৃহীত 

কইয়! থাকিবে, অথব1 মাধবাচার্ধ্য হর্য-চরিত 

হইতেই গ্রন্থ করিয়া থাকিবেন, কেবল 

প্রয়োজন ভেদে কিঞ্চিৎ পরিবস্ত্ন করি- 

রাছেন। যাহ! হউক, সরম্বতী শোনতীরে 

শখ ছি ঠা, ং - ' 

৬ | ্ 

'ঈব্যভারত | (১ম খণ্ড, ভষ্ঠ সংকট । 

বিষুমিজ নামে ব্রাহ্মণের কন্যা হইয়া জন্ম-, 
গ্রহণ করিলেন । তাহার মাম উভয়ভারতী 

হইল। শীহার গুণ ও জ্ঞানের সীম। 
রহিল না। বিদ্যা সকল যেন শ্ব শ্ব বাস 

ভূমির ন্যায় শ্বভাবতঃই তাহাকে আশ্রয় 
করিল । অথব! বিধাঙ| যাহার জীবনে 

যাহা নির্দি্ করিয়া রাখিয়াছেন, কেতহ। 
পরিহার করিতে নক্ষম? সাংখ্য, পাতঞ্জল, 

বৈশেষিক? ন্যায়, মীমাংসা) ও বেদাস্ত প্রভৃতি 

শামস সকল, বেদচতুষ্ঠয়, শিক্ষা+ কল্প, ব্যাকরণ, 

দিরুক্ত, ছনাঃ, জ্যেতিষ, প্রভৃতি বেদাঙ্গ, 

এবং সমস্ত কাব্য শাস্ত্র তাহার আয়ত্ব হইল। 

তাহার এই বর্ূপ অলোক-সামান্ত বিদ্যাবত। 

গ্লেধিয়া সকলে চমণ্কুত হইল। এ দিকে 

ত্রক্ষ/ ও বিশ্বরূপ নামে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন, 

তাহার অপর ছুই নাম মণগ্ডনমিশ্র ও স্মুরে- 
স্বর । বিশ্বরূপ বিখ্যাত পণ্ডিত ভউপাদের 

গ্রধান শিষ্য, তাহার ও শান্তরে অসাধারণ 

ব্যুৎপত্তি। 
ক্রমশ$--- 

নবলীল1। 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

শাস্তময়ী না গরলময়ী? 

'সেই দিন রাত্রে স্থলোচন। ও কুল- 

কামিনী শয়ন করিয়। রহিয়।ছেন,কিস্ত স্থুলো- 

নার চক্ষে নিদ্রা নাই_ভাল মদ কত কি 
চিন্তা মনের ভিতরে আগুন জালিয়! দিতে- 

ছিল। বলোনা! ভাবিতেছিলেন--আমা- 

দিগের পরিখাম--আঁর কত দিন এখানে 

থাকিব-পরে কোথায় যাইব--পরে ফি 
দশ! হইবে ! মামষ ভাবিষ্ব চিত্তিয়া পরি- 
ণামের কি ঠিক করিতে পারে? মাছুধ পানে 
কি না পারে,জানি মা। গুলোচনা পারিশেন 
না--মন ভাবিতে 'ভাঁবিতে “বসত হইল, 
ক্লান্তি যোধ স্থইডে গীগিল; সি্উফি্বণের জন্ঠ 



কার্ছিক, ১২৯৭ । ) 

টেষ্ামকরিতে লাগিলেন, কিন্ত পোড়া নি । 

'আজ অসময়ে ল্মুসোচনার চক্ষে বসিল 

না। অবশেষে ন্ুলোচন! বিরক্ত হইলেন, 

__অবশেষে স্থলোচন! উঠিয়া বাতি জালিয়। 

পড়িতে লাগিলেন । কুলকাঁমিনী তখন 

ভাচেতন ছিলেন, এ সকল কিছুই জানিতে 

পারেন নাই। রাত্রি অধিক হইল, মনুষ্য 

জগৎ্থ, নীরব, নিম্তন্ধ,নিদ্রার ক্রোড়ে 

মন্তক র।বিয়াছে? স্ুলোচন! তখনও পড়ি- 

তেছেন। পুস্তক পড়িতেছেন ? তাহ! 

নহে_-পুর্বেও যাহা, এখনও তাহাই পড়ি- 

ভেছেন-_-আঁপনার পরিণাম-দিদ্দির পরি- 

ণাম। এই প্রকার ভাবিতেছেন_ এমন 

সময়ে হস সেই কক্ষে বিকটাকৃতি একজন 

মনুষ্য উপস্থিত হইল । দেখিয়াই মন্তুষ্যকে 

ডিনিলেন-_সেই রজনীর একজন নৃশংন। 

ন্ুলে চন! ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, 

চিৎক'রের পরক্ষণেই মুচ্ছিতি হইলেন । কুল- 

কামিনী চিৎকার শুননয়াই উঠিলেন | বিনোদ 

বাবুও চিৎকার শুনিয়। তৎক্ষণাৎ গৃহে প্রবেশ 

করিলেন । গৃহে প্রবেশ করিতে করিতেই সেই 

বৃশংস অন্য দ্বার দিয়া পলায়ন করিল । বিনোদ 

বাবু লোকের গশ্চাৎবস্তী ন! হইয়] স্সুলো- 

চনার মন্তকে তৈল জল দিতে লাগিলেন, 

কৃলকামিনী বাতাস দিতে লাগিলেন । 

বিনোদ বাবু আজ অত্যন্ত বিশ্মিত হইলেন, 

বাড়ীর ভিতরে কি প্রকারে বাহিরের লোক 

পিবেশ করিল, এই চিন্তায় মস্তি বিলো- 

ড়িত হইল । 

চিন্তার ফল ভাল হুইল না-মন সনোহে 

পূর্ণ হইল,_-বুঝিলেন, রাড়ীর কেহ হয়ত 

মর] খুলিয়! দিয়াছে ৷ কেন দরদ! খুলিয়] 

দিয়াছে তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল ন1। কিয়ৎ- 

ক্ষণ পূর্বে তাহার দ্রী. শাস্ত্রী গৃহের বাছিরে 

মব্যভারত। ২৩ 

গিয়ছিলেন,-_তাহার প্রতিই সঙ্গে হইল ।- 
কুলকামিনীর কথ। তীঙ্ছার হদয়ে অস্কিত 

ছিল -শাস্তময়ীর প্রতি অত্যন্ত সনেহ হইল, 
ভিনি অধিকক্ষণ জ্মলোচনার নিকটে 

থাকিতে পারিলেন না ত্রস্ত হইয়! ও 

দরজার নিকটে গেলেন। সেখানে যাইয়। 

দেখিলেন, দরজা বন্ধ। তৎপরে খিড়কিন্ন 

দরজার নিকটে গেলেন। সেখানে যাইয়। 

যাহ! দেখিলেন, তাহাতে শরীর শিহরিয়। 

উঠিল,_-দেখিলেন, শাস্তময়ী ও আননম়ী 
একটা পুরুষের সহিত নির্ভয়ে দাঁড়াইয়া! কথ। 

বলিতেছেন ;--এই সময়ে এদিকে কে 
আনিবে তাহ ইহারা ভাবে নাই, নির্ভয়ে 

কথা বলিতেছেন। বিনোদ বাবুকে দেখিয়াই 

ভিন দিকে তিন জন বিছ্যাতের গায় ছুটিল, 
কাহাকেও ধরিতে পারিলেন ন।। বিনোদ বাবু, 

বিষম সমস্তার, মধ্যে পড়িলেন, বাড়ীর ভিতরে 

আর কোন লোক আছে কি না. তাহারই 

অনুমদ্ধান করিবেন, না গৃহে যাইয়। শাস্ত- 

ময়ীকে ধরিবেন? এক জনের দ্বার! ছুই 

দিক রক্ষী পাইল ন1,--অন্য কাহাকে ভাকি- 

এলেন না, গোলমাল হইবে,পাড়ার লোকের 

জানিবে, এই আশঙ্কায় অন্য কাহাকেও 

ডাকিলেন না, বাড়ীর আর কোন স্থান 

অনুসন্ধান করিবার জন্যও ব্যস্ত হইলেন না । 

বাস্ত হইয়া! আপন গৃহে প্রবেশ করিয়! 

দেখিলেন, তাহার জ্রী গাঢ় নিদ্বায় অভিভূত । 

বিনোদ বাবু মনে ভাবিয়াছিলেন, "গৃহে 

ঘাঁইয়! দেখিবেন, শাস্তময়ী দীর্ঘস্বাস ফেলি- 
তেছেন, ভয়ে জড়সড় হুইয়াছেন। কিন্ত 

ভ্বাহার পরিবর্তে দেখিলেন, তিনি ঘোর 

নিদ্রায় অভিভূত। বিনোদবাবু মনে ভাবিলেন, 
আমি. কি স্বপ্ন দেখিতেছি ?- না, তাহ! কষ্- 
নই সম্ভবপর নহে; ইহা মনে ভাবিয়া 



হী 

তৎক্ষণাৎ শান্তমরীকে ধীর শ্বরে ডাকিলেন। 

শান্তমরী দ্বামীর ডাক গুনিলে অন্থদিন9 

যে প্রকার ভাধে উঠিতেন, অদ্যও ঠিক সেই 
ভাবে উঠিলেন,-উঠিয়া ঠিক অগ্ান্য 

দিনের গ্ায় বলিলেন « কি চাই?" বিনোদ 

বাবুর মাথ! ঘুরিয়া গেল, সকলি আশ্চর্য্য 

বলিয়া! বোধ হইতে লাগিল, বিন্মকে 'বলি- 

'লেন, ভুমি কতক্ষণ পুর্বে গৃহে আসিরাছ? 

' শরাস্তময়ী বিন্ময়ের সহিত বলিলেন, তুমি 

কি স্বপ্ন দেখিতেছ ? আমি কোথা থেকে 

গ্বরে আস্ব? 
বিনোদ বাণু ক্রোধ স্বরে বলিলেন, কোথা 

(থেকে? তা তুমি যেম কিছুই জান না? 

শীষ বল। 

শান্তময়ী যেন ক্সাকাশ হইতে নামিলেন, 
রলিলেন, শুম়া তুমি বল্ছ কি, ক্ষেপেছ 

নাকি? তুমি কোথা থেকে ক্ষেপে এসেছ -_ 

মাতাল হয়েছ নাক? 

বিনোদ বাবু একটু নত হুইলেন--বলি- 

(লেন, এ বেশ কথা) উল্টা ঢাগ, এ বেশ 

চালাকি ণিখেছ, দীড়াও জামি আসছি ৮ 

এই বলিয়! বিনোদ বাবু স্থলোচনাদের 
গৃহ্থের ফলিযুক চলিলেন, ভাবিলেন, এতক্ষণ 

সেখানে না যাইয়।ম্কাল করি নাই। শাস্ত- 

য়ী বিনোদ বাবুকে গমনোদ্যত দেখিয়া 
বলিলেন, এয, যেওনা যেও) কথা 

আছে। 

বিনোদ বাবু স্ত্রীর প্রতি সন্দেহযুক্ত হই- 

ক্লাছেন, কিন্ত কিছুই ঠিক করতে পারি- 

তেছেন না, যদি শাস্তময়ী নির্দোধী হয়, তবে 

কেন অকারণ তাহার মনে কষ্ট দি, ইহা মনে 

করিয়। অপর গৃহে গ্রবেশ' করিলেন । শ্লাস্ত- 

গ্রদী এবার ঘাল ভাবে বলিলেন, কি হয়েছে। 

মিলত £ 

৮ ০ ০ 

১ম বশ. ৬ নংখাণ। 

বিনোদ বাবু বলিলেন, কি হয়েছে, আমি 

বলব? নাতুমি বলবে? 

শাস্তয়য়ী বলিলেন, আচ্ছা বল কি জানতে 
চাও? : 

বিনোদবাবু।-- তোমার কি কথা আছে বল? 
শান্তময়ী । একটা প্রতিজ্ঞা কর, পরে বল ছি। 
বিনোদ বাবু ।-কি প্রতিজ্ঞা বল। 
শান্তময়ী ।- প্রীণান্তেও এ কথা কাহাকে 

বলিবে না। 

বিনোদ বাবু আচ্ছা বলব না। . 

শাস্তময়ী,_আজ বৈকালে দিদির হাতের 
ূ জেখা এক খানি কাগজ পেয়েছি---তাহ! 

পোমাকে দেখ,ইতেছি । এই বলিয়া কাগজ 

খনি বিনোদ বাবুর হাতে দিলেন । বিনোদ 

বাবু কাগঞ্জ খানি দেখিয়। অবাক হলেন, 

বলিলেন, এ কাগজ তুমি কোথায় পাইলে? 

শান্তমরী ।-_-দিদির বালিসের নীচে। 

বিনোদ বাবু ।-_-এর পূর্বে আমাকে দেখাও 

নাই কেন? 

শাস্তময়ী -_কিসের পূর্বের | 

বিনোদ বাবু ।_বাড়ীতে লোক প্রবেশের 

পূর্ব" নন্ধ্যার দমনে । 

শাম্তসয়ী বিশ্মিত হইর1 বলিলেন, লোক 

আসিয়াছে, ওমা নে কি? 

বিনোদবাবু নকল কথা বলিলেন । তাহার 

মনের সন্দেহের ভাব 'একটু কমিয্তা আনিল, 

বলিলেন, সন্ধার সময় দেখাও নাই কেন? 

শান্তময়ী-সময় পাই নাই। এই বলিয়। 

শান্তমণী বলিলেন, চল আর বিলম্বে প্রয়ো” 

জন নাই, বাড়ীতে লোক ঢুকিয়াছে।ঃ অথচ 

তুমি নিশ্চিস্ত মনে এখানে আছ.এখনই চল । 

রিনোদ বাবু বলিলেন, আমি নিশ্চিন্ত 

নাই, .এই জন্যই যাইতেছিলাম, ভি 
ডাকিলে, ডাই. আলিলাঙ্গ । 



কার্থিক? 5২৯৪) 

এই বলিয়া! বিমোদ বাবু অগ্রে অথ্থে চললি- 
লেম। এবার দাদাকে ভাকিলেন, বাড়ীর 

আর সকলকে ডাকিলেন, যনের সঙোহ 

একটু খুচিয়াছে--বড়ীর সকলকে জাকি" 
লেম। সকলে দিপিয়া হবলোচনাদের ঘরে 

যাইয়া! দেখিলেন, সে ঘরে কেহই নাই; এক 

জন মাত্র পুরুষের শরীর আহত অবস্থায় মৃত্ব- 

কায় পড়িয়া রহিয়াছে ; আর গৃহে কেহই 

নাই,-স্মলোচন। নাই, কুলকামিনী লাই। 

বিনোদ ববু মাাায় হাত দিয়া বসিয়া 

পড়িলেন। সকলে অবাক হইয়া এদিক 

ওদিক অনুসন্ধা ছুটল। 

সপ্তম পরিচ্ছেদ | 

গৃহ সুখে বিষ ! 
যাহা ঘটিবার, তাহাই ঘটিল। 

সেহীতেই সহ্বদয়তাকে বুকে বাধিয়া বিনোদ 

যাবু ননীর নিকটে গেলেন--যাইয়! সফল 
ভাঙ্গি। বলিলেন। শুনিয়া অনস্ত দেবীর 

গভীর মূর্ত একটু চঞ্চল হইল--শাস্ত 
ভাবে (কটু উষ্ণতব মিশিলি, জকুঞ্তি 
করিয়া চিক চিত্তে বলিলেন,--ষ। হয়েছে 

তা ত শুনিঘম। এক্ষণে কি চাও? 
বিনোদ শাবু বলিলেন,আপনার অস্থমতি 

টাই। 

অনস্তদেবী--কি অনুমতি চাও? 

বিনোদ বাখুঁ-আমাদের বাড়ীতে এই 

প্রকার ঘটমা ঘটিধ্, ইহা আমি সহ্য করিতে 
পারি না? প্রথম খসুমতি শক্র.নিপাতের-_ 
দিতীয়, জনুমতি আমার গৃহ পরিত্যাগের। 
আমি একবার এই. জনাথাদিগের .জনা 

২৮০. 

জীবন ভাসাইব; কিন্তু আপনার অনুমতি ভিগ্ন 
এক পা অগ্রসর হইতে পারি না। আপনার 

প্রসন্ন মুখের প্রসন্ন অনুমতি পাইয়] নির্ভীক 
হৃদয়ে গৃহ হইতে বাহির হইতে চাই। 

অনস্তদেবী বলিলেন_-বিনোদ, তুমি 
মূর্খ, সৎকার্য্য করিব!র সনয় আবার 
অনুমতি আবশ্তক কি? আামি কি 

কখন৪ কোন ভাল কাধ্য করিবার সময় 

তোমাদিগকে বাধা দিয়াছি? অনাথা- 

দিগকে আমি আর পর ভাবি না, উহার 

আমার প্রাণের বস্--উহাদিগকে তোমা" 
দিগের সহোদরের ন্যায় মনে করি। ভগ্বী 

যখন গৃহের বাহিরে, তখন যে ভাই নিশ্চিত্ত 

মনে গৃহে থাকে, সে পাষণ্ড । শক্র দমন পরের) 

কথা--তুমি অগ্রে যাইয়] স্থলোচন৷ ও কুল- 

কামণীকে উদ্ধার কর। যদি উদ্ধার করিতে 

ন1] পার--বে আর গৃহে ফিরিও না-ভগী 

শূন্য গৃহে আর ফিরিও নখ। 

অনস্তদেবীর প্রশস্ত হৃদয়ের গভীর 

অথচ মধুময় বাক্য কর়েকটী বিনোদ বাবুর 

হদয়কে অস্থির করিয়া তুলিল ; তখনি জন- 
নষ্ঈটর চরণে প্রনণিপাত করির।! সে গৃহ হইতে 

বাহির হুইয় সুরেশ বাবুর নিকটে আমি- 
লেন। ল্ুরেশচন্দ্র বলিলেন, আমি বাড়ী 

থাকিয়া শক্রদিগকে দমন করিতে চেষ্ীী 

করি, তুমি ইহাদিগকে উদ্ধার করিতে যাঁও। 

আমার মমে হয়, পাষগ্ডেরা ইহাদিগকে 

দুরে লইয়! গিয়াছে । বিনোদ বাবু দাদার 

নিকট বিদায় লইয়া! শান্তময়ীর 'নিকটে 

আদিলেন। শাস্তময়ী তখন নিশ্চিস্ত মনে 

ছিলেন? কণ্ঠক পরিষ্কত হইয়াছে মনে করিয়া 

নিশ্চিন্ত মনে ছিলেন, সহসা 'বিনোদকে 

দেখিয়! শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন--এ 

বেশে কোথায় যাইতেছ ? 



হও 

(বিনোদ বাবৃ-দ্দামার প্রাণ আজ অস্টির 
হয়েছে-ভূমি তা কি বুঝিবে ? আমি এক্ষণই 

গ্থলোচনাদের উদ্দেশে গৃহ পরিত্যাগ করিব। 

শাভ্তময়ীর হৃদয় চঞ্চল হইল, বলিলেন, 

তুমি একাকী যাইবে ? তাহারা কোন্ গথে 

গিয়াছে, তাহা কেমনে জানিবে? তুমি 
যেও ন।। 

বিনোদ বাবু বলিলেন, তোমার মুখে 

এর চেয়ে আর অধিক উৎসাহের কথা 

কি শুনিব,__তুমি শ্বার্থের দাসী বইত 

নও! এতদিন পরে আজ জননীর আদেশে 

গৃহ পরিত্যাগ করিব_ ঈশ্বরের নিকট 

প্রার্থনা করি, যেন আমাকে পুনঃ তোমার 

ত্বার্থময় বন্ধনে জড়িত হইতে না হয়। 

শাস্তমরী শ্বামীর এই নিদারুণ কথা 

গুনিয়। ক্রনন শ্বরে বলিলেন-_ আমি জানি, 

আমি বুঝিৎ আমি তোমার উপযুক্ত ভাষ্য, 

নহি, কিন্ত কি করিব, তে[মার মন যোগাইয়া 

চলিতে. চেষ্টার ত্রটা কখনও করি নাই। 

ছুঃখনী, জ্ঞানহীনা, অবলাকে পরিত্যাগ 

করে যেও ন”_আমার সকল ক্রুটা সংশো 

ধন করিতে চেষ্টা করিব। আজ তুমি 

আমাকে ক্ষম। কর-_ আজ আমার কথা শুন। 

_ বিনোদ বাবু আর কথ শুনিলেন না, 

অনেক সময় বৃথ। যাইতেছে দেখিয়া! তখনি 

গৃহ হইতে বাহির হইলেন। বিনোদ বাবু 
ধুঝিলেন, এ বড়ই বিবম সমস্যা, এ কক 

পরিফার কর! বড়ই কঠিন। দেখিতে দেখিতে 

শান্তময়ী বিনোদ বাবুর পাদপ্রান্তে বুিত 
হুইয়। পড়িলেন,--বলিলেন, অপরাধ ক্ষম। 

ফর--গৃছে ফের, যা হয়েছে তা হয়েছে, 
আর. হবে ন1। 
. বিনোদ বাবু ক্রোধ শ্বরে বলিলেন-_-কি 

হয়েছে, আর কি হবে নাঃ আম. যখনি 

(১মখগ্ুরখ্ঃখা। 

নৎ্কার্ধ্য করিতে যাই.তখনি তি বাধা দবঞ্চ 
ধিক তোমার জীবনে ! মনে করিও না, আমি 
তোম্ার স্বার্থময় কথায় ভূলে আজ কর্তা 
পথ হতে বিরত হব। তুমি যদি অজ এই 
স্থানে প্রাণত্যাগ কর, তবুও আমি ফিরি 
না। এই বলিয়া বিনোদ বাবু বলপূর্বরক 

শাম্তময়ীর হস্ত হইতে মুক্ত হষ্টলেন, এবং 
দ্রুত পদনিক্ষেপ করিয়। চলিলেন। শাস্তময়ী 

কতক্ষণ চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে অগ্রসর 

হইলেন, কিন্তু খন বুঝিলেন,ম্বামীকে ধরিতে 
পারা সহজ কথা নয়, এবং যখন জানিলেন 
তাঁহার রোদনের শর আজ স্বামীর কর্ণকৃহ্র 
পর্য্স্ত পৌছিতেছে না, তখন আস্তে আস্তে 
বিষণ মনে গৃহের দিকে ফিরিলেন' শান্তময়ী 
গৃহের দিকে ফিরিয়াছেন যখন বিনোদ বাবু 

বুঝিলেন, তখন পুনঃ গ্রামের ভিতর প্রবিষ্ট 
হইয়। সকল স্থান অনুসন্ধান. করিতে লানি 
লেন। তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহর অত 
হইয়াছে, চতুর্দিক নিস্তব্ধ, আকাশের কেপ 
নক্ষত্র-মণ্ডলী জলিতেছে,_নিত্রে সলই 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বিনোদ বাবু এ বাণ ও 

বাড়ী অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, « ঘরে 

ও ঘরে কানপাতিয়া কথ! গুনিবার চে 

করিতে লাগিলেন, কিন্ত কোথায় কোন 
সাড়া শব পাইলেন না। তাহাকে দেখি! 

মধ্য মধ্যে এক একটা কুকুর কোর ডাকিয়! 
উঠিতে লাগিল) ছুই একটা ণেচক বা অন্ত 
পদ্ষীর স্বর শুনিলেন, আর কেম শব্বই কর্ণে 
প্রবেশ করিল না। গ্রামের স্চল স্থান অন্থ- 

সন্ধান করা হইল) কিন্ত কোথাও সন্ধান পাই 
লেন না। ক্মুলোচনাদের/অন্থুসন্ধানের অন্ত 
পূর্ব্বে আর যে সকঙ্গ লাক বাহির হইয়া" 
ছিল, তাহাদেরও কোন দন্ধান পাইলেন.ন|) 
ধনে ভাবিলের, রগ: অর্দের দাসমিগের, 
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দ্রারা পৃথিবীর ফোন সংকার্ষা হয় না, ডাহারা 

ভন্থুসদ্ধানের পরিবর্তে সকলেই আপন আপন 

স্বার্থের পথে গিয়াছে । শাস্তময়ীর ব্যবহার, 

ভূতাদিগের ব্যবহার, এই গভীর নিস্তক রজ- 

নীতে বিনোদ বাবুর মনে এক অভূতপূর্ব 

চিন্তার উত্রে করিল-_“ পৃথিবীর সরুলই 

মধাভারত। 
উ 

২৮৭ 

শর্ণের দাস সকলেই স্বার্থ লইয়1 ব্যস্ত ।” 
এই কথাটী ভাবিতে ভাবিতে বিনোদ বাধু 
পুনঃ গ্রাম পরিত্যাগ করিলেন ৷ তখন রজনী 
প্রভাত হয় হয় হইয়াছে, এমন সময়ে বিনোদ 
বাবু গ্রাম পরিত্যাগ করিলেন। 

পাশ্চাত্য মায়াবাদ বা অভূত বাদ। 
(106911510 ) 

৪। বাস্তবিক ইক্দ্রিয়-বোধ ও সম্ভবনীয় ইন্দ্রিযবোধ। 

আমাদের দ্বিভীয় ও তৃতীয় সংখ্যক 

প্রস্তাবে আমরা সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়-পরীক্ষা এবং 

ইন্্িযঘটিত কতিপয় প্রাকৃতিক তত্বের 

উল্লেখ ছার! দেখাইতে চেষ্টা করিঃছি যে, 
আমাদের ইন্জিিয়-বিষয় সমূহ আমাদের ইন্দ্রিঃ- 

বোধ (988881908) মাত্র, মাননিক অবস্থা 

পরস্পর। মাত্র, জ্ঞান-নিরপেক্ষ হইয়, মন- 

নিরপেক্ষ হইয়া থাকা ইহাদের পক্ষে অস- 

ভব; জ্ঞানের অন্তিত্বেই ইহ'দের অস্তিত্ব, 

মনের অক্ভিত্বেই ইহাদের অন্ভিত্ব; যে কোন 

মন দ্বারা ইহারা অনুভূত হউক না কেন, 
জ্ঞাত হওয়াতেই ইহাদের আঅন্ভিত্ব (“01,017 

6886 19 [১9:09]. ) এই বিবয়ে আর অধিক 

বলি নাঃ পাঠক আমাদের প্রথম সংখ্যক 
প্রস্তাবের জড়বস্ত বর্ণন। স্মরণ করিয়া দেখুন্, 

আমাদের বিগত গ্রন্তাবঘ্ধয়ে ব্যাখ্যাত যুক্তির 
আলোকে তাহা পরিষ্কার ্মপে বুরিভে পার়ি- 

তেছেন কি না। 

'ুকষাদর্শী ও বিশেষজ্ঞ পাঠফ আমাদের 
বিগত শ্রন্তাব তর একটি বিষকের অতাধ 
লক্ষা করিয়া খাকিবেন; আমরা বিশ্ততির 

বিষয় কিছু বলি নাই। এই বিধয়টী এত্ত 
গুরুতর, এই বিষয় পরিস্কার রূপে বুঝাইতে 

হইলে এত বল। আবশ্তক যে, আমরা ইহা 

একটি স্বতন্ত্র গ্রস্ত'বের জন্য রাখা "আবশ্যক 

বোধ করিতেছি; স্ুতরাৎ এই বিষয় সম্বন্ধে 

সম্প্রতি কিছু বলিব না। 

আমাদের বিগত প্রস্ত'বের অঙ্গশকারা- 

মুসরে এখন আমর] ইন্দ্রিয়-বিষয় সম্ব্ীয় 

ঝঁয়েকটী আনুষঙ্গিক প্রশ্নের মীমাংস। করিব 
এই প্রশ্নগুলির মীমাংসা না করিলে পাঠক 

মায়াবদের জড়তত্ব সম্যকরূপে বুঝিতে পারি- 

বেন না। ্ 

প্রথম প্রশ্ন এই--আমাদের ইন্দ্রিয় বিষয় 

সমূহ যদি আমাদের ইন্দ্রিয-বোধ মাত্রই 

হয়, মানসিক অবশ্থা মাই হয়, তবে তো? 

আমাদের জ্ঞান হইছে, মন হইতে অন্তত 

হওয়া মাই ইহারা অন্ততঃ আমদের 

শ্বপ্ধে বিন হয়া খায়; কেন না জ্ঞাত 

হুওয়াতেই যখন উহ'দের জন্তি্ব। তখন 
বলিতে হইতে ছ'ভ না হওয়াতে ইহছার্দের 

ধিমাশ1 অথচ আমল] বিশ্বাস করি ইঞজিয়- 
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গ্রাহ্য বিষয় সমূহ আমাদের সাক্ষ'ৎ জানের 
পরোক্ষেও--আম[দের জ্ঞাত না হইবার সম: 

রেও--চ্গায়ীরপে বর্তমন থাকে । এই 

বিশ্বাস কি অমূলক? যদি অমূলক না হয় 

তবে ইহার অর্থ কি? হেতু কি? পাঠকের 
স্মরণ থাকিতে পারে,আমাদের প্রথম সংখ্যক 
প্রস্তাবে আমরা এই প্রশ্নের কতক উত্তর 
দিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, আমাদের ইব্জিয়- 

গ্রাহ্য বিষয় সমূহ আম'দের জজ্ঞ|তাবস্থায় 

পরমাম্মার সর্বদর্শী জ্ঞানের বিষয়ক্নপে 
স্বায়ীভাব রূপে বর্তমান থাকে ॥ কিন্তু এই 
উত্তরে বোধ হয় সকলে সন্তুষ্ট হইবেন না; 

কেহ কেহ হয়ঃ বলিবেন, ঈশ্বর[স্তিত্ব প্রমা- 

ণের' পূর্ব্বে ঈশ্বরের দোহাই দিয়া কোন 

প্রশ্নের মীমাংসা কর! যুক্তিশান্্র বিরুদ্ধ; 
তঃ বলিবেন, মানিলাম ! অপর কেহ কেহ হয় 

আমাদের অক্ঞাতাবগ্রায় ইন্দ্রিয় বিষয় সমুহ 
পরমাত্মার জ্ঞান বিষয়রূপে ভাবরূপে বর্তমান 

থাকে, কিন্ত ইহাতে প্রশ্নের সম্যক মীমাংন! 

হুইল না) ইহারা পরমাত্মার ভাব রূপে 

থাকিতে পারে, কিন্ত আমাদের সম্বন্ধেকি 

একেবারে বিন& হয়? আর যদি নাহ 
বে কি অর্থে বর্তমান থাকে । আমরা 

এই উভয় আপত্বির সারবত্তা স্বীকার করিয়া 

এই গুক্সের সম্যক উত্তর দানে প্রবৃত্ধ হই- 
তেছি। 

. আমাদের মন কতক গুলি শ্বাভাবিক 

আনভিক্রমণীয় নিয়মের অধীন ; এই নিয়ম 

ছিলি জন্তিত্ব এত প্রত্যক্ষ যে, কেহই তাহা 

ভর্বীকার কর্পিবেন না। আমাদের বর্তমান 

প্রয়োদনের জন্ত এই কযেকটীর উল্লেখ 

আবন্তক (১) মন স্বভাবতঃ কল্পনা ও 
আবার অধীন । কোন ইন্রিয়-বিষয় প্রত্যক্ষ 
বাগিয়ে, 'অর্ধাৎংকোন ইত্তিয়েবোধ জনজরফ 6০199 9:14, 

করিলে সেই ইন্দ্রিয় বোধের অবর্ভমানঃ 
ভাতে ও মন তাহা কল্পনা করিতে পায়ে এবং 

স্বভাবতঃই আশা! করে আনুযজিক ঘটনাবলী 

সংঘটিত হইলে সেই ইন্দ্িঃবোধ পুমরার 
অনুভূত হওয়। সম্ভব । পুনঃ পুনঃ আশ! 

সফল হইলে এই আঁশ! দৃঢ় বিশ্ব সে পরিণত 

হয়। (২) মন ভাবযোগের নিয়মাধীন | 

যে সকল ইন্দ্রিয়বোধ পরম্পর মদূণ, অথবা, 

যাহারা এক কাল।ন্ বা অব্যবহিত পূর্বরপর 

সময়ে অনুভূত হইয়াছে, ভাহারা একত্রে 

চিন্তাপথে উদ্দিত হয়। (৩) ভাঁবযোগ 

সমূহ পৌনঃপুনিক অভিজ্ঞতা বার] ক্রমশ£ই; 
দঢতর হইয়া উঠে। ছুটি ইন্ত্রির-বিষয়, বদি 
সর্বদাই যুগপছ্ প্রত্যম্দীভূত এবং চি্তিত 

হয়, কখনই বিষুক্তবস্থায় প্রত্যক্ষীভূত ঝর 

চিত্তিত ন! হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে 
এমন স্থ্দূঢ় ভাবযোগ নিব্্ধ হইয়। যায় যে, 

এই বিষয়ঘয়কে তিন্তর ভিন্ন ক'রয়! চিত্ত করা 

অসম্ভব হইয়া উঠে। কেবল তাহাই নহে; 

এই বিষয়দ্বয় বিযুক্তাবস্থায় থাকিতে পারে৷ 

ইহ] বিশ্বাস করাও প্রায় অসম্ভব হইয়। 

উঠ্ে।* এই নিয়মের অশুভ ফলের ময্যে 

অনেক লৌকিক সংস্কার এবং জনেক ত্রান 
দর্শনিক মত গণনীয় । এই বিরয় বিশেষ 

রূপে প্রদর্শন করার স্থনাভাব | 

আমদের ইন্দ্রিয়-ঘটিত অভিজ্ঞতার উপর 

এই সকল নিরমের কি ফল হয় এখন 

দেখা যাক। আমি বর্ণ, পক্ধ। শীতলতা, 

মহ্দতা) কোমলত। প্রদ্থৃতি গুণ-ুক্ত' একটা, 

পুষ্প, প্রত্যক্ষ কণিয়া ইহার অবগিদ্ধিরু 
সক চিল 

এল ৩ শ পপাপসপীশি 
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চ্ছান হইতে অপস্ঠভ হইলাম । এখন প্রশ্ন 
এই আমার প্রত্যন্ষীকৃত পুষ্পটী আমার 

ভন্গপন্থিতিতেও বর্ভমান আঙ্ছে কি না? 
মায়াবাদের মতে পুষ্পটার অর্থ কি ! মায়া- 
বাদের মতে পুষ্পটী বর্ণ গম্ধ কোমলতা 
প্রভৃতি কতিপয় ইন্দ্রিয়বোধের সমট্টি মাত্র, 
সুতরাং পুষ্পটা আমার জ্ঞান পথ হইতে 

অপস্যত হইল ইহার অর্থ এই যে, কর্তকণুলি 

ইন্দ্রিয়বোধ, কতকগুলি মানসিক অবস্থ। 

আমার রন হইতে অন্তহাত হইল ; সুতরাং 

যদি আমিই পুষ্পটার এক-মাত্র জ্ঞাতা হই, 
তবে বলিতে হইবে, আমি যতক্ষণ ইহাঁকে 

পুনরায় প্রত্যক্ষ ন। করি ততক্ষণ প্রকৃত'্থে 

ইহার কোন অস্তিত্ব নাই । মায়াবাদকে ইহ! 

স্পষ্ট শীকার করিতে হইবে । বর্লা বাহুল্য 

যে। আধুনিক প্রকৃতবাদী দার্শনিকগণ-_ 

যাহার! ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিবয় সমূহকে ইন্দ্রিয় 
বোধ-মত্র বলিয়া স্বীকার করেন-তাহী- 

দিগকেও শীকার করিতে হইবে যে, বর্ণ।দি 

ইত্ত্িয়বিষয়ের ইন্দ্রিয়াতীত কারণরূপী জড় 

পদার্থের বিষয় যাহাই হউক, একই সকল 

ইঞ্জিয়গ্রাহ্া বস্তুর পক্ষে মন-বিচ্যুত হইরা 

থাকা অসম্ভব । স্মৃতরাং মাঁয়াবাদী, প্রকৃত- 

বাদী উভয় শ্রেণীর দার্শনিকই শ্বীকাঁর করি- 

বেন, চক্ষুরাদি ইন্জিয়-গ্রহ্য বর্ণ কোমলতাদি 

ইন্ছ্রির-বোধপমষ্টি যে পুষ্প, জ্ঞাতার অন্ধু- 

পশ্থিতিতে ভাঙার প্রকুতার্থে কোন অস্তিত্ব 

নাই। অথচ লোঁকিক বিশ্বাস এই যে, 
এই সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধসমন্রি-রূপ যে পুষ্প 
তাহা জ্ঞাতার অনুপস্থিতিতে বর্তমান 

ধাকে। এই বিশ্বাস কি অমূলক ? প্রকু- 

তার্থে এই বিশ্বাস মে অমূলক তাহ! 
নিঃসনেহ। পুষ্পটা যদি মানসিফ অবস্থা 
ষমহিই হইল, ভবে কতকগুলি মানসিক 

৮, 

অবস্থা অস্তহত হইয়াছে অথচ সেই মান- 
সিক অবস্থা সমৃহই বর্তমান আছে, একট 
পরস্পর বিরোধী বাক্াঘয় কিরূপ একা 
কালীন্ সত্য হইবে? স্থতরাং প্রকৃতার্ধে 
এই বিশ্বাস অমূলক । কিন্তু এক অর্থে 

ইহা সত্য; সেই অর্থ এই, পুষ্পটী 
প্রত্যক্ষ করিবার আহ্বষর্ষিক ঘটনার পরি- 

বর্তন হওয়াতে পুষ্পটী অপ্রত্যাক্ষ হইয়!স্ছে 
বটে, কিন্তু আমার মন পূর্বোক্ত নিয়ম 
বলীর প্রথম নিয়মের অধীন থাকাভে 
আমার বিশন আছে যে, আহ্ষঙ্গিক, 

ঘটনা সসূহ পুনরায় পেংঘটিত হইলেই 
পুষ্পটী পুনরায় গ্রত্যক্ষীভূত হইবে-__পুষ্প 
নামধেয় ই্ড্রিযবোধ সমা্টি পুনরায় অন্ধু- 
ভূত হইবে। উক্ত নিরমান্থসারে আমার 
বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, যে স্থানে আমি 

পুষ্প দর্শন রূপ চাক্ষুষ (ড15921) ইন্দ্রিয় 

বোধ অন্থভব করিয়াছিলাম, সেখানে উপ- 

স্থিতি এবং চস্ষুরন্মিলন এই আব্ম্যঙ্গিক 

ঘটনা কতিপয় সংঘটিত হইলেই সেই 
চাক্ষুষ ইন্ড্রিয়বোধ পুনরায় অন্নুভব করিব ॥ 

আদার, সেই নিয়মাসসারেই জানি কোন 

বিশেষ দিকে হস্ত প্রসারণ এবং কোন 
বিশেষ প্রকারে অঙ্গুলি সঙ্কুচন প্রভৃতি 

কতিপয় আম্গৃষঙ্গিক ঘটনা সংখটিত হই. 
লেই শীতলতা জ্ঞান নামক স্পর্শ বোধ অস্থু- 

ভব করিব, এবং অঙ্গুলি সযোগ্গে ঈষৎ বল- 

প্রয়োগ নামক ঘটন। সংঘটিত হইলেই পুষ্পের 

কাঠিনাজ্ঞান নামক মাংসপৈশিক' € ০৪০৮ 
19:) ইন্দ্রিযবোধ অনুভব করিব ইতাদি ॥ 

(বল। বাহুল্য য়ে এই সকল আহ্তুবঙ্গিকা 

ঘটনা সমূহ মানসিক অবস্থা পরম্পরা 

ভিশ্ন আক্র কিছুই নহে।). অতঃপর, পাঠক 
ইতিপূর্কেইি কুবিপ্না, -থাকিবেন, পুষ্পরুপট 

৩% 



রি 
২৯ 

ইন্দিয়যোধ-সমষ্টির অন্গীভূত দর্শন, স্পর্শ 
কাঠিন্যবোধ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয় 

বোধ সমূহ আমাদের পূর্কোল্লিখিত দ্বিতীয় 
নিয়মানুদারে পরম্পর এরূপ সংবন্ধ হইয়] 

গিয়াছে যে, আমাকে সর্বাদাই ইহাদের 

বিষয় একত্র ভাবিতে হয়। 

অথবা. অব্যবহিত পূর্বাপর সময়ে অন্থনভূত 

বর্ণবোৌধ, স্পর্শবোধ ও কাঠিনাবোধ প্রভৃতি 

ইত্ড্িয়বিষয় এককালীন আমার চিন্তা 

পথে £উদ্দিত হয়, এককালীন চিস্তাপথে 

উদিত হইয়! একটি বস্ব. রূপে প্রতিভাত 

হয়। আমি যখন একটির বিনয় ভাবি 

তখন অপর কয়েকটার ভ'বনা যুগপৎ 
আমার মনে উদ্দিত হয় । অতঃপর, তৃতীয় 

নিয়মের ফন এই হইয়াছে যে, এই সমষ্টিবদ্ধ 

ইন্ড্িয-বোধ সমুহের একটিকে যখন অনুভব 

করি, তখন অপর কয়েকটীকে বস্থতঃ অন্থুভব 

করিবার পূর্বেই অথব। বস্ত₹ঃ অনুভব ন! 

করিলেও ইহারা জন্ুকূল অবস্থা সংঘটনে 
সনুভুত হইবেই, হইবে এই বিশ্বান এত 

গ্রত্যক্ষভ'বে আমাদের মনোমধ্যে উদ্দিত 

হয় যে, বিশ্বানের পক্ষে ইহাদের বস্ততঃ অনু 

ভূত্ত হওয়া না হওয়ার ফল সমান। পুষ্প- 

টার বর্ণ প্রুত/খশখিড়ুত হইলেই ইহার শীত- 

লতা কাঠিন্ প্রভৃতি বিশ্বাম পথে উদ্দিত হয় ; 

গন্ধও শীতলতা অন্ুতৃত হইলেই অনন্ুভূত 

বর্ণ ও কাঠিন্বোধের শ্থির সম্ভাবনা ব| 

বিশ্বাস মনোমধো উদ্দিত হয় ইত্যাদি । ফলতঃ 

এই সকল ইন্দ্রিয়বৌধ প্রতিনিয়তঃ একত্র । 

জনুভূত হওয়াতে আমাদের মনের অবস্থা 

এরূপ হইয়! গিয়াছে যে, ইহারা পরস্পর 

হইতে বিষুভ্তাবস্থায় থাকিতে পারে ইহা. 

কল্পন! করাও আমাদের পক্ষে কার্ধ্যতঃ অস- 

ভর হইয়া উঠিয়ছে। বর্শৃন্ত বিস্তৃতি, 

মধ্যছারত ৷ 

সমকালীন. 

( ১ম খণ্ড, ৬ সংখ্যা 

বিস্ততিশৃন্য বর্ণ, স্পর্শবোধশৃন্ত কাঠি, 
কাঠিগ্ত কোমলতা শৃন্ স্পর্শ বোধ, এই সমু- 
দায় কল্পন! করা! আমাদের পক্ষে কার্য্যতঃ 

অসম্ভব ॥। 

এতক্ষণে আমর আমাদের প্রস্তাবিত 

প্রশ্নের উত্তর দিতে গ্রস্ত হইয়াছি। 

আম।র এক সময়ে প্রত্যক্ষীকৃত পুষ্পটী আমি 

এখন প্রত্যক্ষ করিতেছি না, অথচ ইহা এখন 

বর্তমান আছে, এই বিশ্বাস কেন অর্থে 

সত্য আর কোন.অর্থে অসত্য? প্রথমতঃ 

ইহা এই অর্থে সত্য নয় যে, আমার পূর্বান্থ- 

ভূত পুষ্প ন:মধেয় ইন্্রিয়বোধ সমা আমার 
হনবিচ্যুত হইয়। স্বতত্ত্র ভাবে অবস্থিত 

করিতেছে; ইহার মতন অসঙ্গত কথ আর 

কি হইতে প!রে? দ্বিতীয়তঃ ইহ| এই অর্থেও 

সত্য নয় যে, দেই ইন্দিয়বৌধ নমষ্টি এখন 
বন্ততঃ আমার মনোমধ্যে বর্তমান রহিয়াছে; 
আমর মনোমধ্ো যাহা অ:ছে তাহা সেই 

বোধ সমষ্টির স্থৃতি মাত্র, কল্পনা! মাত্র । অপ- 

রঙঃ এই বিশ্বাস এই অর্থে সত্য যে, সেই 

পূরনবান্থভূত পুষ্পনামধেয় ইন্দ্িয়বোধ সমষ্টি 
অনুভূতির অনুকূল অবস্থা সংঘটনে পুনরায় 

অনুভূত হইবার নিত্য সম্ভাবন। রহিয়ছে। 

জীবনের অভিজ্ঞত| ও পূর্বোক্ত নিয়মাবলী 

অনুসারে আমি জানি, সেই বোধ সমষ্টি ক্গণিক 
এবং জন্গুভবের বিষয় নহে, যখনই 

আন্গষ্রিক ঘটন। সমূহ সংঘটিত হইবে খনই 
সেই বোধ সমষ্টি জন্গভূত হইবে। স্মুতরাং 
সেই ধোঁধ নমষ্টি অনুভূত হইবে । উহাদের 
প্রথম:হুভূতির মময় হইতে এখন এক মুহুর্ত ও 
গত হইতেছে না যখন অনুকূল অবস্থ1 সংঘ- 

টনে উহাদের পুনরাহুভুতি সম্ভব নয়; 
উহাদের পুনরায় অন্ুতূভ হওয়া নিত্যই 
সম্ভব । সুতরাং সেই বোধসমূছ এখন আমার 
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পক্ষে বাস্তবিক ইন্ত্রিয়বোধ (20680] 9০৮- 

2517078 ) নহে বটে, কিন্তু উহ্হার যে এখন 

কিছুই নয় তাহাও নহে; এখন আমার পক্ষে 
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যদি মায়াবাদীকে জিজ্ঞাসা করা যায়, 

তোমার অনন্ুভূভ অবস্থায় ইন্দ্রিয় বিষয় 

সমূহ বর্তমান থাঁকে ইহা বিশ্বাস কর 

কিনা ?-তিনি বলিবেন, হা? বিশ্বাস করি, 

এবং এই এই অর্থে করি, প্রথমতঃ, উহার! 

তখন আমার সম্বদ্ধে বাস্তবিক ইন্ছরিয় বোধ 

রূপে বর্তম'ন থাকে না! বটে,কিস্ত নিত্য সম্ভ- 

বনীয় ইন্দ্রিয়বোধ রূপে সর্বদ[ই বর্তমান 

1কে। দ্বিতীয়তঃ তখন ,উহারা আম'র 

সম্বন্ধে বাস্তবিক ইন্দ্রিয় বোধ রূপে বর্তমান 

থাকে না বটে, কিন্তু বাস্ত'বক অনুভূতির 

অনুকূলাবস্তাপন্ন অপর অসংখ্য জীবাক্মার 

বাস্তবিক ইন্দ্রিয় বে!ধ রূপে বর্তমান থাকে । 

এবং তৃতীয়তঃ (যদি মায়াবার্দী আস্তিক হন 

তাহা হইলে বলিবেন ) উহার আমাদের 

উপস্থিতি এবং অনুপস্থিতি, সকল সময়েই 

নব্যভারত। ২৯১ 

উহ্বাদের কারণ রূপী সর্ধদশশ পরমাম্মার 

বাস্তবিক বোধ রূপে স্থায়ী__ভাবরূপে বর্ত- 

মান থাকে । 

অনস্ত আক!শে এমন অলসং ধ্য জড়বন্ত 

বর্তমান রহিয়াছে, যাহারা আম!দের সাক্ষাৎ 

জ্ঞানের অতীত; নেই দমুদায় এপন আমাদের. 

সন্বন্ধে কি? আমাদের নম্বন্ধে এখন সেই সমস্ত 

নিতা নম্তভবনীয় ইন্দ্রিয়বোধ মাত্র; বাস্তবিক 

অনুভূতির অনুকূল ঘটনা! সংঘটিত হইলেই 
উহ!'র। আমাদের বাস্তবিক ইন্দ্রিয়বোধ রূপে 

অনুভূত হইবে। কিন্তু গরমাম্মার পঞ্ষে 
উহার! সর্বদাই বাস্তবিক বোধ রূপে--সর্ব- 

দ'ই সান্দাৎ জ্ঞানের বিষয় রূপে বর্তমান 

রহিয়াছে; তাহার অনস্ত জ্ঞানেই উহাদিগের 

স্থামী অস্তিত্ব; তাহার নিয়ত কারধ্যশীল 

শতিতেই মানবাক্মাওর সমক্ষে ইহাদের আবি- 

ভাব। ক্রমশঃ পাঠকের সমক্ষে এই সকল 

বিবয়ের অলোঁচন। উপস্থিত করিব | 
আঁমর! ইন্জিয়-বিষন্ন সম্বন্ধীয় একটী মাত্র 

আহন্ুষ্ঙ্গিক গরশ্নের মীম!ংসা করিলাম; আরো 

কয়েকটী প্রয়োজনীয় প্রশ্ন অছে, ক্রমে 
শ্নমুদায়ের মীমাংপ! করিব । 

লোক সতখ্যা। 

(পূর্ব প্রকাশিতের পর ) 

ফাঁ্স দেশীয় কোন: তত্ববিদ, পণ্ডিতের | 

নিকট হইতে কত দিনে, কোন্ দেশে লোক- 

খা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইছে, তাহার একটা 

তালিক। পাওয়া যার । থা, 

তুরস্ক ৫৫৫, স্ুইজারল্যাণ্ড ২২৭, ফাল্স 

১৩৮, স্পেইন ১০৬, হল্যাণ্ড ১০, জন্মাণ 

৭৩, কুসিয়! ৪৩, ইংলা [ও ৪৩, ইউনাইটেড, 

ক্টৌটস, ২৫। 



.. আমাদিগ্লের দেশে কি নিজয়ে লোক- 
গ্গখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে এক্ষণে দেখা যাউক। 

কি নিয়মে লোক সংখ্য। বৃদ্ধি হয় তাহ! স্থির 

করি হইবো মধ্যে মধ্যে অধ্িরাসী সংখ্যার 
গণনা করা আবশ্তক । কিন্ত লোক সংখ্যা 

গ্রণন! করিবার উত্তম কোন রীতি প্রচলিত 

হয় লাই-বলিলেই হয়। ১৮৭২ ১৪ ১৮৮১ 

শীষ্টান্দে' যে গণনা! হইয়াছিল, তাহার উপর 

প্লম্পূর্ণ নির্ভর করা যাইতে পারে না। ১৮৮১ 

গ্্টাব্বের যে গণন। হয়, তাহার উপর কথপ্সিৎ 

নির্ভর করিলেও করা যাইতে পারে, কিন্ত 

১৮৭২ গ্রীষ্টান্দ্ের গণন] যে নবথার্থ হইয়াছিল, 
তাহ! আমাদিগের বোধ হয় না। যাহা 

রুউক, মোটের উপর ধরিয়! হিসাব করিলে 

দেখা যায় যে, দশ বসরে ১,২৭,৯ ১১২১০ 

“দন লোক বৃদ্ধি হইয়াছে এবং এই সংখ্যার 

উপর বিশ্বান করিলে দেখা যায় ১৮৭২ 

শ্লীষটাব্দেযে অধিবাদীর সংখ্যা ২৩, ৯ ৭৫১০, 

৮০০ ছিলি, ১৮৮১ গ্রী্রাব্বেমুতাহার সংখ্যা ২৫১ 

৪৫১৪১,২১+ হইয়াছে এবং এই নিয়মে বৃদ্ধি 
হইতে থাকিলে ১৮৭ বৎসরে লোকসংখ্যা 
(দ্বিগুণ হইবে। এত দীর্ঘকালের উপর আমর 
বিশ্বাস করিতে পারিলাম না । কোন কোন 

পরিবার ও ক্ষুদ্র পল্লী লইয়া আমর] হিসাব 

করিয়া দেখিয়াছি যে, লোকসংখ্যা! দ্বিগুণ 

হুইতে ৫০ বৎসরের অধিক লাগে নাই। 
যদিও এই হিয়াবে সমগ্র দেশের লোকসংখ্যা 

ব্রদ্ধি না হউক, তথাপি প্রয্রল্প অনুমান বোধ 
হুর অসন্গত নছে যে, ইহার দ্বিগুণ সময়ে 

অর্থঃ, ১০* বছ্স্রে সয় দেশের লোরু- 

প্লংখয। দ্বি্জণ হইতেছে । জন্ম অপেক্ষা ক্ষণে 

ত্য সংখ্যা অধিক, এম্ন কি মৃত্যু সংখা 
গায় অক্স সংখ্যার দ্বিগুণ । তথাপি যদি 

৯০৩ বঞ্চসরে জধিবানীর সংখ্য। দ্বিগুণ হয়, 

1 ১ গও, এষ অংযধ 

তাহা হইলে কি পভ রড় বিস্তীর্ণ দেশের 
পক্ষে সামান্ বৃদ্ধি হইল--১৮৭ বৎসরে দ্বিগুগু' 
হইলেও কি সামান্য বল। যায় ? আবার যদ্দি 
মৃত্যু-সংখ্যা উ্বধিক না হইয়া জন্ম সংখ্যাঃ 
অধিক হইত এবং যে সংক্রামক পীড়া, মহা- 

মারী, দুর্ভিক্ষ ও অন্নাভাবে একেবারে অস্থি 
অন্ন সময়ে বছুতর লোক বিন হয় তাহা 

নিরারিত হইত, তাহা! হইলে ষে ৫* বৎসরের 

মধ্যেই লোক সংখা দিগুণ হইত, হাতে 
ংশয় কি? যাহ! হউক, কোন নিদ্দিষ্ট নিয় 

না পাইলেও আমাদিগের দেশে লোক সংখ্যা 

ষে দিন দিন বিস্তর পরিমাণে বুদ্ধি হইতেছে, 

তাহ! অবস্তই শ্বীকার করিতে হইবে এব; 
জারও বলিতে হইবে যে, যে অজুপাতে 

লোকসংখ্য। বৃদ্ধি হইতেছে সে অন্থপাতে 

দেই লোক সংখ্াার আহার্ধ্য দ্রব্যের বৃদ্ধি 

হইতেছে না। এই লোক সংখ্যা বুদ্ধি ও 
আহার্য্ের এরং অন্যান্ত আবশ্বাকীয় দ্রব্যের 

অপ্রাচুর্ধ্য হেতু কি অন্নি্ উদ্পন্ন হইতেছে, 

এবং হওয়া সম্ভব, তাহা এইবার বিবেচন)॥ 

করিয়। দেখা যাউক। 
যেসময়ে € যে অন্গপাতে লোক সংখ! 

বৃদ্ধি হইতে প!রে, প্রত্যক্ষ দেপ্পা যায় যে সেই 

সময়ে ও সেই অন্কুপাতে লোক সংখ্য। বাস্ত- 

বিক বৃদ্ধি হয় না। যদি উৎপাদিক1 শক্তি 
পূর্ণ মাত্রায় পরিচালিত হইত তাহ! হইলে 
বনুকাল পূর্বে জগৎ লোকে লোকারণ্য 

হইয়। যাইত এবং ঈাড়াইবার তিলমাত্র স্থান 

থাকিত না | পৃথিবীও ব্লহ্ছকান পূর্বে তাহা 
দিগ্রকে পালন করিতে অসমর্থ হইতেন। 

অস্ত্রেলিয়ান্তে যে সময়ে ও যে অজ্জরপাতে 

শশক সংখ্য। স্ৃদ্ধি হইয়াছিল, যদি জদ্যাপি 
সেই জন্গপাতে স্বৃদ্ধি হইতে থাকিত, তাহ! 

হইলে কি হইত, কে চিড়] করিতে পাপে? 
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অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কোন না 

“কোন প্রকার প্রতিরদ্ধক উপস্থিত হইয়া 
জতিরিক্ত সংখ্যাকে বিনাশ ক্ষরে এবং 'অপ- 

ব্যাপ্ত নংখ্যার উদ্পাদনে' জস্তরায় হুইয়] 
দাড়ায়। ' বসুন্ধরাঁও যে পরিমাণে শস্যোৎ- 

পাদনে সক্ষম এবং সেই শস্যে যে পরিমাণ 

জীবের ঞ্রাণ রক্ষা সম্ভব, তাহার অতিরিক্ত 

জীবকে বক্ষে ধারণ করেন না। 

উদ্ভিজ্জগতে এই অস্তরায়ের হেতু নিরূ- 

পণ করা কঠিন ব্যাপার নহে। পূর্বে বল। 

হইয়াছে যে, পৃথিবী সীমাবিশিষ্ট কিন্ত উদ্ধি- 
দের বৃদ্ধির শীম! নাই । উদ্ভিদ্গণের মৃত্তিক!, 

রস প্রভৃতি ব্যতিরেকে জন্ম ও বৃদ্ধির উপায় 

নাই, কিন্তু এই মৃত্তিকা ও রসের সীম। 

থাকিলে যে উদ্ভিদের সীম! নাই, তাহ। কি 

প্রকারে তিষ্টিতে পারে? যদি অপর্য্যাপ্ত 

উদ্ভিদ জন্মে, অবশ্যই তাহার জন্মিয়াই মৃত্যু 

মুখে পতিত হইবে । বুক্ষ হইতে যে অসংখ্য 

বীজ পতিত হইবে.তাহার। স্থানাভাবে মৃত্তিক 

ও রসের অভাবে সকলে অস্কুরিত ও বর্ধিত 
হইয়। ফল ধারণোপযোগী বৃক্ষে পরিণুত হই- 

বার পূর্বেই যরিয়। যাইরে । সকলেই বোধ 

হয় অবগত আছেন যে, বৃক্ষ ও ওষধি সকল 

ঘন হইলে সকলেই বাঁচে না এবং বাচিলেও 

প্রচুর ফল ও শন্য উৎপন্ন করিতে পারে না। 

এতত্তিন্ন পক্ষী: ও অন্যান্য প্রাণীতে বীজ 

ভক্ষণ করে, জন্তগণ ছোট ছোট বৃক্ষ লতা 

ভোজন করিয়৷ প্রাণ ধারণ করে এবং ফল 

ও শস্যই মন্জুমঘ্যের প্রধান জীবনাবলম্বন। 

ডারউইন ৩৫৭টী বীজ রোপণ করিয়া! ২৯৫ 

টীকে ঘরিয়! ঘাইতে দেখিয়াছেন; তিনি 
আরও কোন বেষ্টিত রক্ষিত স্থানে বৃক্ষ 
হইতে পতিড বী্গ হইতে এক বর্গ গজ পরি- 
নিত ভূমিতে ওহী বৃক্ষ 'উৎপয় হইতে দেখি- 

মব্যত্ভারত। ২৯৩ 

াছেন, কিন্তু অরক্ষিত ভূমিতে একটাও বৃক্ষ 
দেশিতে পান নাই। 

প্রাণী জগতেও উক্ত প্রকার অন্তরায়ের 

দ্বারা অতিরিক্ত প্রাণীর ধ্বংশ হইয়। থাকে । 
উৎ্পাদিক! শক্তির যথেচ্ছ পরিচালন করিয়া 

প্রাণীগণ সন্তানোৎ্পাদন করে, কিন্তু লয়- 
কারী অস্তর!য়ের দ্বারা সামঞ্জস্য হইয়া বায়। 

পূর্ব অধ্যায়ে কথিত হইয়ছে যে, প্রাণীগণ 
অনেকে আপন সন্ত।নকে বিন করে), এত- 

ভিন্ন বেই জাতীয় ও অন্যান্য প্রাণীও মনুষ্য 
কর্তৃক নিহত হইয়! অভিরিক্ত সংখ্যার হাঁস 
সাধন করে এবং প্রন্কৃতি যাহাদিগের অন্থকৃল 
তাহারাই কেবল মাত্র জীবিত থাকে; যাহারা 

এই সকল অন্তরায়কে অতিক্রম করিতে 

সমর্থ এবং বল প্রয়োগে বা পলায়ন খারা 

ধ্বংশের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়, তাহারাই 
কেবল মাত্র জীবিত থাঁকে, আর অবশিষ্ট 
সকলে নিধন প্রাপ্ত হইয়া! জগতে সামঞ্জস্য 
স্থাপন করে। 

অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, সকল 
উদ্ভিদ ও প্রাণীগণই জীবিত থাকিবার জন্য 

দ্রীয়ত উদ্যমশীল ও প্রকৃতির সহিত চির- 
বিবাদে রত! এই বিবাদের নামই সভ্যতা। 

যেত বিবাদ করিয়] প্রকৃতির হস্ত অতি- 

ক্রম করিয়াছে, সে তত- সভা হইয়াছে। 

আজীবন সকলেই প্রকৃতির সহিত বিবাদ 
করিতেছে । কেহ বিবাদে জয়ী হইয়। 

বাচিতেছে ও উন্নত হইতেছে, কেহ বা! পরা- 

জিত হইয়| অবনত ও নিধন প্রাপ্ত হইতেছে। 
বিস্তর পরিমাণে জীবকুল জম্ম গ্রহণ করাতে 

এবং আত্মরক্মার প্রত্ৃতি সকলের হাদয়েই 
বলবতী হওয়াতে সকল প্রানই প্রকৃতির 

সহিত বিবাদ বিম্কাদে রত আছে। এই 
বিবাদ প্রকৃতির সহিত, এক জাতীয় অন্য 
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জীবের সহিত, বা অন্য জাতীয় জীবের সহিত 

চলিয়। জাসিতেছে। যদি প্রকৃতি এবং 

জাতীয় বা বিজাতীয় জীব, জীবের জন্ম, 

বর্ধন ও পোঁষণের প্রতিপক্ষ ন] হইত, তাহা 

হইলে এই বিবাদের প্রয়োজন থাকিত না । 

কিন্তু দেখ! গিয়াছে যে, জীবের জীবন রক্ষার 

বিস্তর প্রতিবন্ধক বিদ্যমান আছে এবং এই 

প্রতিবন্ধক থাকাতেই সংসার স্ুশৃঙ্খলে চলি- 

তেছে, নতুবা এক মহ! বিপর্যায় উপস্থিত 

হঈত। রুত্রিম উপায় দ্বার] ভীবকুলের উৎ- 

পতি হাঁস হইতে পারে, কিন্ত আহার্ধা দ্রবোর 

বৃদ্ধি সম্ভব নহে। যদিও কোন কোন উদ্ভিদ 

ও প্রার্ণী বিস্তর জন্মিতেছে, কিন্ত সকলেই 

সে প্রকারে বদ্ধিত হইতে পারে না। কারণ 

যে পৃথিবী সকলের আহার ও অ'বাসের হেতু 

. সেই- পৃথিবী শয়ংই তাহাদিগের সকলকে 

স্থান ও আহার দানে অসমর্থ। স্মৃতরাং 

প্রকৃতির অবস্থা দর্শনে প্রতিপন্ন হইতেছে 

ষে, প্রত্যেক উদ্ভিদ ও প্রাণীই জীবিত থাকি- 

যার জন্য সর্বদা চেষ্টা করিতেছে, কিন্ত 

কোন না! কোন সময়ে বিস্তর সংখ্যাই নিধন 

প্রাপ্ত হইয়। থাকে । ধ্বংশ রজ্জ, শ্লথ হইলেই 
তাহারা অসংখ্য হইয়! পড়িবে; এবং তাহা 

“হইলে যে এক মহা বিপর্ধ্যয় উপস্থিত হইবে, 
তাহাতে কোন সংশয় নাই। 

রত (১ম খণ্ড সংখ্যা। 

যদি উদ্ভিদ ও জীবের “জাতিশয্য হত 

ধ্বংশ কোন সময়ে অনিবার্ধ্য হয়, তাহ। 

হইলে মহ্থুষ্য কি সেই ধ্বংশের অংশভাগী 
হইবে না? ইহার উত্তরে আমরা বলি, অব- 
শাই ধবংশের অংশভাগী হইবে ; উদ্ভিদ ও 
প্রাণীর পক্ষে যে নিয়ম, মনুষ্যের পক্ষে তদ্দি- 
পরীত নহে। 

লোক সংখ্যা বৃদ্ধির অন্থপাঁতের সহিত 
তুলনাতে খাদ্যের যে অভাব দেখ। যায়, তাহ! 

প্রজ। বৃদ্ধির অন্তরায় বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ 
লহে। ছুর্ভিক্ষ ব্যতিরেকে এ প্রকার অস্ত- 

রায়কে অবশ্তঠ গৌণ বলিতে হইবে । অপ্র- 
ভুল নিবন্ধন যে করণে লোকের সামা- 

জিক ছুক্ষিয়া ও পীড়াদি উপন্ন হয়, এবং 

এততি্ যে সামাজিক বা প্রাকৃতিক কারণে 
যন্ুসাকে ছূর্বল, স্ৃত্রাং অবশেষে বিনষ্ট 

করে, দেই সকল কাঁরণকেই লোক বৃদ্ধির 
সাক্ষাৎ বা প্রত্াক্ষ অন্তরায় বলা যাইতে 

পারে। মন্থুষোর পক্ষে এই সকল কারণ 

যেমন স্বাভাবিক, উত্তিদ ও প্রাণীর পক্ষেও 
প্রায় তত্রপ বলিতে হইবে । ইহার সক- 

লেই কষ্ট, অভাব ও পীড়া হইতে উৎপন্ন এবং 

সকলেই জীবন্নাশক ও লোকের পরম শক্র। 

ক্রমশঃ 

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন1। 
ইউরোপে তিন বৎসর ।--্রীরমেশচন্দ্ 

দত্ত সি, এস, প্রণীত। মুল্য ॥* আন1। 

আমরা এই পুস্তক খানি পড়িয়া মুখী হই- 
লাম। সহজ বাঙ্গালায় বিলাতের অনেক 

ভ্ততব্য বিষয় ইহাতে সুদার প্রণালীতে লিপি- 

বদ্ধ হইয়াছে। পুস্তক খানি পূর্বে ইংরা- 
জিতে প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন নানা 
কারণে আমর! ইহার প্রশংসা করিতে করিতে 

পারি নাই। রমেশ বাবু সে সকল কারণ ঘদ- 
যম করিয়া ইংরাজিভাবানভিজ্ .:গ্বদেশীয় 
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দিগের প্রতি প্রবক্ন হইয়া গম্থখানিকে বাক্গা- 

প্রায় অনুবাদ করিয়াছেন, ইহা বড়ই স্থুখের 
বিষয় । সমালোচায গ্রস্থখানির দ্বিতীয় সংস্ক- 

রণ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। রযেশ বাবু অবশ্থ 
বুঝিতে পারিতেছেন, বাঞালায় অনুবাদ না 

হইলে তাহার পুস্তক এত বিক্রয় হইত না। 

বাবু গুকুদাস চট্যোপাধ্যায় পুস্তক থানির 
কপিরাইট ক্রয় করিয়! ভাল কাগজে, উত্তম 

অক্ষরে পুস্তক খাঁনিকে প্রকাশ করিয়াছেন । 

পুন্তক খানির মূল্য সুলভ হুইয়াছে। আমর! 

আশ! করি, গুরুদাস বাবুর উদ্যম ফলপ্রঙ্থ 

হইবে এবং মনোবাঞ্চ) পূর্ণ হইবে। 
বিধবা ।-গ্রীব্রজনাথ বিশ্বান প্রণীত। 

সহর সেরপুরে মুদ্রিত, মূল্য ১॥০ | ব্রজনাথ 

বাবু ন্থুলেখক, পে বিবয়ে আমাদের একটুও 

সনোহ নাই । তাহার চিস্তাশীলতার প্রশংস। 
ন৷ করিয়। আমর থাঁকিতে পারি না। কিন্ত 

তাহাকে আমর অবশ্ঠ বলিব, তাহার “বিধবা, 

লিখিবার চে ও উদ্যম বিফল হইয়াছে _- 
বিধবার সকল কথাই যেন পুরুধে বলি- 
তেছে,_সকল ছুঃখই যেন পুরুষে প্রচ!র 

করিতেছে । বিধবার কাহিনী বিধব| বলি- 

তেছে, পুস্তক খানিকে এরূপ না করিয়া, 

বিধবার কাহিনী পুক্ষে বলিতেছে, এরূপ 
করিলে ইহা৷ এক খানি উপাদেয় গ্রস্থ হইত, 

বাঙ্গালার ঘরে ঘরে অধীত হইত। এক মাত্র 

অন্থাভাবিক উত্তির দোষে ' বিধবার? কথ 

আদর করিয়। কেহ শুনিবে না_-শুনিলেও 

ভ্রকুঞ্চিত করিবে । .€ উদ্ভাস্তপ্রেম" আর 
* বিধব।”* এক শ্রেণীর পুস্তক | উদ্াস্ত- 

প্রেমে অস্বাভাবিক. উক্তি নাই বলিয়! বঙ্গ- 

সমাজে উহা! এত আতৃত হইয়াছে । ব্রজনাথ 

বাবুভাল ভাবে আমাদের, কথা করেকটা 
ভাবিয়া,দেখিবেন। আমরা. তাহার বাঙ্গলা 

মর7ঃকস্বারত। 
ক 
২৯৫. 

লেখার ক্ষমত দেখিয়া চমৎ্কুত হইয়াছি। 
আমরা তাহাকে বাঙ্গল] সাহিত্য স'সারের 
উচ্চ স্তানে অধিষ্টিত দেখিলে অত্যন্ত স্বৃবী 

হইব। ০ 

নীলিমা_-উপন্যাস। পুস্তকে গ্রস্থকারের 

নাম নাই। এরূপ কুরুচি পূর্ণ উপন্যাস অদ্দা- '. 

বধিও প্রচার হইতেছে, ইহা! বঙ্গ-সম'জের 

অত্যন্ত লজ্জার কথা । পুস্তক খানি সমালো- 

চনার জন্য প্রেরিত ন! হইলেই ভাল ছিল । 

শিশীথচিস্তা ।_-ইয়উ সাহেবের নাইট 

থটস্, শ্রীনিমাইচরণ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক 

অন্বাদিত, মূলা ০০। পুস্তকের অনুবাদ 

ভাল হইয়াছে। কবিত্ব সম্বন্ধে যদি কিছু 

দোষ থাকে, তবে তাহ! ইয়গ সাহেবের | 

পুস্তকের রুচি ভাল । 

মুক্তাহার ।-_শ্রীদেবেন্দ্রনাথ পাল কর্তৃক 

প্রকাশিত, দূল্য 1১। নামের প্রলোভনে 
ভুলিয়া আমরা একটী একটী করিয়! এই 
হারের সমস্ত মুক্তাগুলি পরীক্ষা করিলাম, 

কিন্ত ছু তিনটা ভিন্ন নিখু'ত মুক্তা প|ইলাম 
না;- দেখিলাম--« বিলাতি মুক্তার” ্ায় 

ঈহার অনেকগুলি 'মুক্তাই' প্রভাশৃন্ত । “কাল- 
চক্র" নামক মুক্তাটা পুস্তক খানিকে উজ্জ্বল 
করিয়াছে, নচেৎ্ড "রুচি ভাল” এ আকর্ষণে 

ভুলিয়া এ পুস্তক কেহ পড়িত না। সকল 
কবিতাই মুক্তার ন্যায় হয় না, এ কথাটা 

লেখকের ন্মরণ রাখ: উচিত ছিল। যাহ! 

হউক, ছুই এক স্থলে তাহার যে প্রতিভা 

দেখিয়াছি, ঘাহাতেই আমরা সুখী হুইয়াছি। 
ধর্ম-ভাবোদদী ক কবিত। প্রায় দৃ্ট হয় না, 
ত্রদ্মস্গীত * সন্মখে রাখিয়া একথ। আমরা 

স্বীকার করিতে পারি না । বিশেষতঃ জিনিষ 
ভাল ন। হইলে কেবল দেশের অভাৰ দেখ 

ইয়া কেহ কোন জিনিষের জাদর বাড়াইতে 



পারে না। ভূ'মকায় প্রকাশকের ও সফল 

কথা ন। লিখিলেই ভাল হইত । 

সমালোচক কাব্য +--প্রথমধণ্ড মূল্য 
/৯।. নামের বষ্টিতু এ পুস্তকের 

বিশেষ সম্বন্ধ আছে। বাঙ্গোক্তিতে 

_বেখক বিশেষ কৃতী বলিয়া বোধ হুইল । 

লেখকের কবিতা লিখিবার বিশেষ ক্ষমতা 

আছে । বে কথা এই, এ প্রকার পুস্তক 

প্রচারের উপকারিতা কি কিছু আছে? 
আমাদের ত তাহ! বোধ হয় ন। সম্মথ-সমরে 
অবতীর্ণ হইয়! তর্ক যুক্তির দারা কাহাকে 

পরাস্ত না করিয়া গোপনে এ প্রকার ইষ্টক 
নিক্ষেপ কেন? 

ঘোড়ার ডিম, ও কুপোকাৎ্-খে,সঃল্প 

নং ১ও নং ২। মূল্য /* করি? সহজ 
ভযাপ্ন অনেক ভাল ভাল কথ এই পুস্তক 

% ছুখানিতে আছে। পুস্তক দুখানি কবিত্বপূ্ণ। 
সাধারণ লোকের মধ্যে এক্প পুস্তকের বহুল 

প্রচার একান্ত প্রার্থনীয়। যে শ্রেণীর পাঠ- 

কই হউন, পুস্তক ছুখনি পড়িণ] ন্ুুখা। 

. হুইবেন। 
রামের বনবাস।-_পৌরাণিক ইতিবৃত্ত 

মুলক দৃশ্যকাবা। শ্রীরাজকুষ্ণ রায় বিরচিত, 

মূল্য ১ টাক1।, অভিনয়ের দ্দন্য যে. এই 
গুকার নীতিপূর্ণ পৌরাণিক দৃশ্যসকলের অব- 

ভারপা. হইতেছে, ইহা বঙ্গদেশের পরম 
সৌভাগোর বিষয় । রানক্ৃষ্ণ বাবু স্বভাব- 
কাব, যাহা কিছু লেখেন, সকলই চঙপন-্সই 

হয়। রামের বনবাস যাহ! হুওয়। উদিত, 

তাহাই হইয়াছে । তবে বাল্সীকের কবিত্বের 

উপর আর কাহার লেখনী চলিবে ? 

শীজর্াগাথা 1 গ্রঘিজেদ্রলাল রায় কর্তৃক 
বিরচিত) মূল্য ॥* | গ্রস্থের উদ্বোধনে 

লেখকের নব উৎসাহ, মঘতেজ, নবলৌনবর্ঘয 

স্ষরিত দেখিয়া! আমরা ক পপ 
বারবার লেখকক জস্তরে ধনাধাদ দ্িলামঃ-_ 
« গাইব প্রমত্ত হয়ে আইস সঙ্গীত মোর; 
ঘুম'য়েছে আর্ধ্যজাতি ভাঙ্গিব বে খুম ঘোর। 
জাতীর অস্ত গানে, ঢালিব আর্ষেযর কানে, 

উঠিবে অর্বদ প্রাণ ঘোর নিদ্রা পরিহবরি। 

তৃখপত্র নিদ্রা যায়, ঢালিব স্ফ্লি তায়, 
প্রজ্বলিবে দাবানল অর্মনি হুঞ্চার করি। 

--সে ভীম অনল দৃশ্ঠ হরির নয়ন ভরি ।” 

এ প্রকার আশাপূর্ণ কথার কাহার দয় 
না নৃত্য করে? কিন্তু গাইতে %।ইতে কবির 
হৃদয় ক্লান্ত হইয়ী পড়িল,-তখন ₹ প্লোখিতের 
ন্ঠায় কবি স্ানাস্তরে গাইলেন _--- 

£ কেন জাগালাক্ষ আহা, জাগাব না আর, 
ঘুমাও ঘুমাও বীণে ম্থখে আরবার £ 

যবে পড়ি পদতলে, 
আমি ভাসি অশ্রু জলে, 

কাজ নাই কাদি আজ হেরিয়। ভারত জার; 
জাগাঁব না বীণে ভোরে এ নিশি না হলে ভোর 
ঘুমাও ঘুমাও বীণে সে দিন গিয়ছে তোর ।” 

কবির এই নিরাশার উক্তি শ্রবণ করিয়া 
আমাদের ছুই এক বিন্দু অশ্রু পড়িল। 

আর্ধগাথায় অনেক হাদয়গ্রাহী সঙ্গীত 
আছে,--অঙ্গেক গুলিতে উচ্চ দরের কবিত্ব 
বিকশিত হইয়াছে"; কিন্তু সকল গুলি ভাল, 
হয় নাই। সঙ্গীত গুলির অধিকাংশই' 
প্রকৃতির বর্ণনা_এরপ গ্রক্কৃতির পুজক 
আমদের দেশে যত অধিক হন, ততই ভাল । 

আমর! পুস্তক খানি পড়িলাম মাত্র-_সঙ্গী- 
তের তাঁল মান ম্থুরে শুনিলাম না, একটু এক 
আক্ষেপ রহছিল। স্রে কেমন লাগিত জানি 
না; পড়িয়া কোন কবিতার স্থুখী হুইয়াছি,. 
কোন কবিতায় বাধিত হুইয়াছি--ভাল' 
মন্দ ছুই চক্ষের সম্মুখে পড়িয়াছে$ সে 
সকলের উদাহরণ দিতে আরর প্রবৃদ্ধি নাই।' 
দ্িক্ষেন্্র বাবু হ্ৃদয়বান লোক, তাহাতে 
আর সন্দেহ নাই। তিনিকালে ভাগ কবি 
হইবেন; জার্ধাগাথা বাহার পড়িবেন, ভীহা- 
দের জার ইহাতে সলেহ থাকিবে ম। ... 



চন্দশেখর। 

(সগালোচনা । ) 

শারদীয় পৌর্ণমাসীর রজত-কিরণে পৃথিবী 

হাসে, দেখিয়া! মন প্রকুল্প হয়_প্ররুতির সে 

হাসিভরা মুখ দেখিয়া! মন নিরানন্দ থাকিতে 

চায় না। বাঘু-প্রপীড়নে মন্দান্দোলিত 

নীল সরোধর হাদয়োপরি সস্তুরণশীল মরাল- 

গণকে দোলাইয়। দৌলাইয়। আপনি দোলে, 

দেখিয়। হাদয় পুলকিত হয়-মনে করি মন্গু- 

ফোর শখের জন্যই এ শ্যান্টি, এ বিপুল বিশ্ব 

যে অশেষ সৌন্দর্য্যের আধার, মনুষ্যই সে 

সৌন্র্ষ্যর অধিকারী, মন্থুষযর আনন্দ- 

বিধানের জন্যই তাহার প্রয়োজনীয়তা_-মনে 

করি প্রকৃতি ভোগা? মন্থষ্য ভৌক্তা। আর 

যখন সেই দিগন্ভব্যাপগী, অপার, অপরিমেয়, 

অতলম্পর্শ সমুদ্র অপরিমেয় হঈতেও অপরি- 

মেয়, অনস্তবিস্তার, দ্বিতীয় নীল সমুদ্রবৎ 

নীলাকাঁশ দিগন্তে যে সমুদ্রের সহিত মিলি- 

বার' ছলে অনস্তের ভাব বৃদ্ধি করে_-যখন 

নেই প্রভূত, স্থির গম্ভীর, দুরবিস্তারী, আপ- 

নার ভারে আপনি দৌলায়মান : নীলান্বু 
রাশির দিকে চাহিয়া দেখি, দেখিয়া মন 

মুগ্ধ হয়, চিস্তাশক্তি পরাভূত হয়, সেই অন- 

সতের ভাবে ডুবিয় গিক্কা আপনার অস্তিত্ব 

তুলিয়া যাই, প্রকৃতির সে গম্ভীর বিরাট মূর্তি 

হদয় অধিকার করিলে, বালুকাফণাকৎ ক্ষুত্র 

যে আমি, আমার কথা ভাবিবার স্থান থাকে 

না। সেঅনস্ত সপ্তার নিকর্ট আমি কে? 

কীটাণুকীট হুইতেও ক্ষন, গৌঁরকৰিহীন, 

গণমার অআধোগ্য। প্রকৃতির সে বিরাট 

মন্তরমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া থাকি; সে রূপে 

প্রকতিকে আর ন্থখসভ্তোগের উপাদান 

বলিয়! মনে হয় না,সে ভাবে প্রকৃতিকে ধ্যান 

করিতে প্রবৃত্তি হয়? কবির স্থষ্ট চন্রশেখর 

চরিত্রও, গৌরব ও গাসীর্ষো, মহত্ব ও মনো- 
মুগ্ধকারিণী শক্তিতে, মেই সমুদ্রবৎ অপার, 

অপরিমেয়, অতলম্পর্শ। সে দেবতুলা 

চরিত্রের, সে স্থির প্রশাস্ত ভাবের আলোচনা 

করিতে গেলে, হৃদয় মন অভিভূত হয়? 

তাহার মহত্ে, তাঙ্কার গাভীর্ষে মুগ্ধ হইয়া, 

মন সেই মহত্ব ও গাত্তীর্যোর ধান করিতে 

থাকে । চন্দ্রশেখর-চরিত্রের গৌরব মনুষ্য 

বুদ্ধির অগমা হইলে, মে চরিত্রের কোন সার্থ- 

কতা ব| সফলতা থাকিত ন1; কবি এ জহ্চ 

চন্দ্রশেখর“চরিত্র মনুষ্য বুদ্ধিতে, মনুষ্য কল্পা- 

নায় ধারণ'র অযোগ্য করিয়া সি করেন 

নীই। কিন্ত 'এ চরিত্রের অপরিমেয় মহত্ব 

মুষ্য-ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারা যায় নাঃ 

বীররমণী, চাতূর্ধামরী বিমলা। ফ্লাহিত্য 

সংসারে অতুলনীরা, প্রক্কতিলালিতাঁ শ্বতাক 

সুন্দরী, বনচাঁরিণী কপালকুগ্লা ; সরলতার 

প্রতিমর্তি মুণালিনী; প্রক্ষ,টিত কমলব, ফুল্লা- 

ননী, চিরপ্রেমময়ী কমলমণি; এ সকলেরই 

প্রকৃতি বুঝিতে পারি, বুঝাইত্তে পারি ॥ 

প্রতাপচরিত্রও ভাষাশক্তি অতিক্রম করে 

নাই। কিন্তু চক্ত্রশেখর-চরিত্রের প্রকৃতি 

আলোচনা করিতে গেলে বিচার-শক্তি বিমুদ্ধ্, 

হয়, সে ছরিজ্র বিচারাতীত বলিয়া গরতীতি, 

জন্পে।. .চজ্শেখর-চরিত্র বুঝিতে . পারি 
৩৮৮ 



২ 
বুঝাইতে পারি না। বস্তুতঃ গাভভীরধা্টিও 

গৌরব, মহত্ব ও. মনোমুগ্ধকারিণী শক্তির 
এক্সপ মাধুর্ধযময় সমাবেশ সাহিত্য জগতে 
গতি অল্লপই দেখিতে পাওয়া যায়। যে 

গাভী্ধ্যমর় গোৌরবান্থিত, মহৎ ও মাধুর্য 
জড়িত চরিত্র দেখিয়। বাচাল গস্তীর হয়, 

যুর্খের বিদ্যানুরাগ জন্মে; অপ্রণয়ী প্রণয় 

শিখে, দার্তিক বিনীত হয়; যে চরিত্রে 

জ্বর্থপরে পরোপকারকামনা ও ক্রোধীতে 

ক্ষমাগুণের উত্পপত্তি করে; যাহার গ্রভ'বে 

অসাধু সাধু হয়, মনুষ্য দেবতা হয়, সে চরি- 

প্রের এনপ জীবন্ত চিত্র পৃথিবীর সাহিতাপটে 

আর কয়টি আছে, আমরা বলিতে পারি না। 

মহত্ব, গৌরব, ও গাভীর্যা চন্দ্রশেখর 

চিত্রের প্রতি রেখায় দেদীপামান। এ 

চিত্রের যে অংশেই দৃষ্টিপাত কর না কেন, 
দেখিবে, চন্ত্রশেখর সেই অংশেই মহ্থান্, 

গৌলবান্বিত, গাশ্তীক্যময় । আবার সকল 

ভাবেই চন্দ্রশেখর মাধুর্য সমশ্বিত। কল- 

বাহিনী আ্রোতশ্থিলীবক্ষে, গভীর নিশীথ 

সময়ে, অকম্মাৎ নিদ্রাভঙ্গের পর, প্রম্ফট 

টন্্রকর-প্রদীপ্ত দূরবিষ্তারী সিকতাশ্রেণী 

দেখিয়া, গ্রকুতির তৎকালীন স্থির নিস্তব্ধ 

মুর্ধি ভাবিয়! সে অনস্তের ভাবে, সে গা্ভী- 
বের ভাবে পূর্ণ হইয়া, যিনি সেই কলনা- 

দিনী শ্রোতন্বিনীর কলকল শব্ধ বা মন্দবাযু 
জনিত ক্ষুদ্র তরঙ্গাভিঘাতের মৃহ সঙ্গীত 
শুনিয়াছেন, ভিনিই বুঝিতে পারিবেন, চক্ত- 
শেখর-চরিজ্রের স্টির প্রশাস্ত ভাব, নে চরি- 

তের যাধূর্যা ও অনস্তের ভাব, মনকে কিরূপ 
বিমোহিত করে। তমোময়ী অমানিশার 
ঘনকুষ মেঘরাশি গগন আচ্ছন্ন করিয়া, সেই 
উর্ধদেশ হইতে তৃত্তল পর্য্যন্ত নিবিড় কালি- 

মার আবৃত করিয়াছে, ভীম মেঘগর্জানে 

চিপ 
হৈ ৬ 

খ্্ 

ঙ্ ১ম খণ্ড, পম সংখা। 

গিরি, নদী, বন, প্রান্তর প্রতিধ্বনিত হু 
তেছে 7 এই মহৎ, গাভীর্ধ্যময়,[ভীষণ দৃশ্তের 
উপর বিছ্যুৎ চমকিল, চমকিয়! তাহার মহত 
গাভীরধ্য, ও ভীষণত] দিগণিত করিল, অথচ 

সেই মহত্ব, গাম্ভীর্ষ্যে, ও ভীষণতায় মাধুর্য 

ম'খাইয়! দিল। যিনি প্রকৃতির এই বিরাট 
মুর্তি ভীনণতাবিরহিত করিয়! কেবল তাহার 
মাধুর্যাময় মহত্ব ও গাভীর্যোর কল্পন! করিতে. 

পারেন, তিনি বুঝিবেন, চজ্জরশেখর চরিত্রের 
মহত্ব কি অগ্ীম, সে চরিত্রের গাস্তীর্ধ্য কি 

মনোুগ্ধকারী, আর সেই মহত্বে ও গানতীর্ষ্য 
মাধুর্যের কি আশ্চর্য সমাবেশ । 

চন্দ্রশেখরের আকার দশর্ঘ, তাহার গঠন 

তদুপষোগী বলিষ্ঠ । শৈবলিনীর সহিত পরা- 

মর্শ করিয়! প্রতাপ গঙ্গার জলে ডুবিয়া 

মরিতে গেল," চন্রশেখর নৌকা হইতে 
জলে পড়িয়। প্রত্তাপকে তীরে উঠাইলেম। 
প্রতাপের সহিত সন্মিলনের আশায় জলী- 

গলি দিয়া শৈবলিনী নৌকা হইতে পলা- 
য়ন. করিয়া! গঙ্গাতীরস্ত বন মধ্যে প্রবেশ 

করিল, তাঁহ'কে রক্ষা] করিবার নিমিত্ত রমা. 

নন্দন্বামী ও চন্দমশেখর তাহ'র অন্গসরণ 

করিয়া, সন্ধার পর মেঘাড়ম্বর দেখিয়া, 
রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরকে জিজ্ঞাসা করি- 

লেন, “তোমার ব'ছুতে বল কত ?” চন্দ্র 

শেখর হাসিয়া! এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর এক 

হস্তে তুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন। 

চন্দশেখব্রে শারীরিক গঠন সাহস, ও শক্তি 

বীরোপযোগী, চন্দ্রশেখর বলিষ্ঠকায়, শক্তি" 
মান, ও সাহসী, অথচ পৌরুষভাব-বিই'ন, 
তাহার প্রকৃতি শাস্ত ও গাভীর্ধ্যময়, তাহার 

কণ্ঠ মধুর । গঙ্গাতীরে, অন্ধকারে, দীর্ঘা- 
কার পুরুষ দেখিয়া দলনীর ভয় সঞ্চার 
হইয়া ছল 7 -ক্রশেখরের : মধুর, দক পরি” 



অগ্রহায়ণ; ১২৯৭) 

পুর্ব ক্র শুনিয়া সে ভর দুব হইল। 
মহাঘোর অন্ধকারে, মনুব্যশৃন্য পর্বন্ডো- 

পরে, কণ্টক বনে বসিয়া শৈবলিনী। চন্দ্র- 

শেখর আগিয়া৷ খৈবলিলীর গ'ত্রম্পর্শ করি- 

লেন; শৈবলিনী প্রথমে ভয়গীড়িত হইল, 

পরে চঞ্জশেখরের কোমল ম্পর্শ অনুভব 

করিয়া,তিনি অতি সাবধানে তাহাকে ক্রোড়ে 

লইয়। পর্বতারোহণ করিছেছেন বুঝিতে 
পারিয়া, শৈবলিনী মনে করিল, কোন দেবতা 

তাহার ছুঃখে ছুঃখিত হইয়। ত্াহা'র উদ্ধারের 

জন্ত আসিয়াছেন। | 

চন্দ্রশেখরের মস্তক বৃহৎ, ললাট প্রশস্ত 

তাহার চক্ষু উজ্জল, জ্যে[তির্শর। তিনি 
ভত্বজ্ঞ, সর্বত্র তত্বজিজ্ঞান্থ। একদা বিদেশ 

হইতে গৃছে প্রত্যাগমন কালে, দূর হইতে 

দ্বগৃহ দেখিয়া, চন্দ্রশেখর আপনাপনি 

জিজ্ঞাসা করিতেছেন, “ কেন? বিদেশ হইতে 

আগমন কালে শ্বগৃহ দেখিয়। হৃদয়ে আহলা 

দের সঞ্চার হয় কেন? আমি কি এতদিন 

আহার নিপ্্রার কষ্ট পাইয়াছি ? গৃহে গেলে 

বিদেশ অপেক্ষ। কি দ্দুখে সুখী 'হইব? এ 

বয়সে আমাকে গুরুতর মোহবদ্ধে পড়িতে 

হইয়াছে, সন্দেহনাই। এ গৃহমধ্যে আমার 

প্রেয়সী ভার্ধ্। বাস করেন, এই জন্য আম!র 

এ আহাদ? লেক বলে, সকলই মায়। ! 

কিছুঈ'মার়। নহেঠনাহ।রাই মায়ার মায়ায় মুগ্ধ। 

ভগবান্ বলিয়াছেন, এ বিশ্বত্রদ্মা্ড সকলই 

আমি। যদি তাই, তবে কাহারও প্রতি 

প্রেমাধিক্য কাহারগু প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে 

কেম? সকলই ত সেই সচ্চিধানন্দ! 

জামার যে. তঙ্লী লইয়। আসিতেছে, তাহার 

গ্রতি একবারও ফিরিয়া চাহিতে ইচ্ছা 

হইতেছে না কেন? আর সেই উৎফুল্ল 
কমলাননার মুখপন্ম দেখিবার -জন্ এত কাতর 

'নব্যভারত । ২১৯ 

হইয়'ছি কেন?” আপনার বিচার-শত্তির 

প্রভাবে, চন্দ্রশেখর যে তত্তবের আবিষ্কার করি- 

লেন, তাহা! ভগবদ্বাক্যের বিরোধী জানিয়। 
ধর্দাস্মা, বিনীতমন] চন্ত্রশেখর অমনি বলি- 

তেছেন, « আমি ভগবদ্ধাকো অশ্রদ্ধা করি 

না, কিস্ত আমি দাকণ মোহজালে জড়িত 

হইতেছি।” চন্দ্রশেখরের এ শ্বগত প্রশ্নের 

এই মাত্র অর্থ নহে। সকলই সচ্চিদানন্ন, 

তবে কাহারও প্রতি প্রেমাধিকা, কাহারও 

প্রতি তশ্রদ্ধ। হয় কেন, এ প্রশ্নের,_সামান্ত 

ভারব'হকের সহিত তাহার হদরাধিকারিণী 

শৈবলিশীর এ তুলনার,_-গভীরতর অর্থ 

আছে। কাহারও প্রতি প্রেমাধিক্য কাহা- 

রও প্রতি অন্যাপেক্ষা। অধিকতর শ্রদ্ধা হই- 

বর অগণিত নৈনর্গিক কারণ বিদ্যমান রহ্ি- 

য়াছে। যেখানেই এরূপ কোন কারণের 

অস্তিত্ব, সেই খানেই প্রেমের ব] শ্রদ্ধার এরূপ 

নুান!ধিক্য প্রাকৃতিক নিয়ম । মন্থষ্যমা- 

ত্রেরই হয় প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন, 

চন্্রশেখরের হৃদয়েও স্থৃতরাং বাক্তি বিশেষের 

প্রতি প্রমের বা শ্রদ্ধার আধিক্য জস্মিত । 

কিন্ত একাপেক্ষা অন্যের প্রতি প্রেমাধিক্য 

হয় কেন? সকলের প্রতিই হৃদয়ের এক 

রূপ গতি না হইবার অর্থ কি? এরূপ ভঙ্গ- 

সন্ধানে হৃদয়ের ম্বতঃ প্রবৃত্তি হইতে বুঝিতে 

হইবে যে, যে হৃদয়ে স্বভাবতঃ এরূপ ভাবের 

উদয় হয় সে হৃদয় মনুষ্যমাত্রকে .সমভ'বে 

দেখিতে চায়, মনুষ্যমাজকেই ভালবাস 

সে হাদয়ের শ্বাভ'বিক প্রবণতা । এরূপ 

হাদয়ে স্বণা, প্রতিহিংসাদি ক্ষুদ্র বৃত্তি সকলের 

অস্তিত্ব অসম্ভব। তোমার সংস্কার এ বাক্কতি 

ভোমার আপনার, এ তোমার প্রীতির পাক্জঃ 
এ ব্যক্তি তোমার পর, তোমার প্রীতি ভাল- 

ঝাস। ইত্যাদির সহিত. ইহার ফোন সম্বন্ধ 
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নাই, অথরা এ র্যক্তি নীচপদস্থ, নিকৃষ্ট 

স্বভাব, নিকৃষ্ট জাতীয়, এ তোমার অশ্রন্ধার, 

ভুচ্ছতাচ্ছল্যেরই পাত্র। তোমার হ্বদয়ে 

উক্তরূপ প্রশ্নের উদ্রেক অস্বাভাবিক ও 
জননস্তবপর। চক্দ্রশথরের বুদ্ধি অপরিসীম । 

উন্মদিনী শৈরলিনীকে গৃহে আনিয়া চন্দ্র 

শেখর জিজ্ঞাসা! করিলেন, * তুমি ফষ্টরের 

সঙ্গে গেলে কেন?” শৈবলিনী উত্তর 
করিল,“ প্রতাপের জন্য ।” চন্দ্রশেখর 

ঈয়কিয়া উঠিলেন__সহত্র চক্ষে মিগত শ্ঘটনা- 

সকল পুনর্দটি করিতে লাগিলেন । জিজ্ঞাসা 

করিলেন, « প্রতাপ কি তোমার জার? 

শৈ। ছি! ছি! 
চ। 'তবেকি? 

শৈ। এক বৌটাঁয় আমরা সুইটি ফুল; 

এক বনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম-_ছিড়িয়। পৃথক 

করিয়াছিলেন কেন? 

চন্ত্রশেখর অতি দীর্ঘ নি?শ্ব(স ত্যাগ করি- 

€লন। তাহার অপরিপীম বুদ্ধির নিকট 

কিছুই লুক্লার়িত রহিল না। শৈবলিনীর 

শুঁছপরিত্যাগাদি কল কথার অর্থ চন্দ্রশেখর 

গ্বুকিলেন। চন্ছরশেখরের বিদ্যানগুরাপের 

তুলনা নাইঃ এাহার বিদ্যান্ুরাগ এক সময়ে 
তাহার প্রমান্থুরাগ, তাহার রূপমো হকেও, 

পরাভূত করিয়াছিল । তাহার ম্বদয়াধি- 

কারিণী, অন্ুপমন্পলাবন্গবতী 'শৈবলিনী 

পার্থে শফ্যোপরি নিদ্বা ফাইতেন, তিনি 

'অবিচলিত চিত্তে গভীর দার্শনিক তর্কে 

নিবি খারিতেন। তিনি সর্বত্র বিদ্বান 

স্মুপত্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন, কিন্ত 

বিদ্যা কা পার্গিভ্যের জন্য তাহার অভিমান 

'বা অহক্কার ছিল না--দাভ্িকতা কাহাকে 

হলে তাহ! তিন্সি জামিতেন না। বিদ্যা 

কারীম, মঙ্ছব্য, কোন বিদ্যার জীবিত: কাল 

স্মতিবাহিত করিয়াও ভাহার শেষ সীমার 

উপস্থিত হুইড়ে পারে নাঃ আশবার মনুষ্য 

বিদ্যায় প্রকৃতির সকল গুঢ় তত্ব আবিষ্কার 

মন্ুষোর সাঁধ্যাতীত 1 চন্দ্রশেখর এ লকল 

বুঝিতেন। 'তাই গভীর বিদ্যাসত্বেও আপনার 

শিক্ষিত বিদ্যাকে সামান্য মনে করিতেন, 

শিক্ষিত বিদ্যায় আপনাকে অপারদশী মনে 

করিতেন । বিদ্যা শিক্ষা ্করিজ্ব!। “ আমি 

মুর্খ, আমি কিছু জানি না, আমি কিছু বুৰি' 
না” এই রূপ জ্ঞানই যে প্রকৃত বিদ্বানের 

লক্ষণ বলিয়া কথিত আছে, সে কথা অর্থশুন্স 

মহে। জনের অনস্ততা বোধই প্রক্কত 

বিদ্ধ, এ কথার এই অর্থ । চল্লশেখর জ্ঞানের 

এই অনস্্তা সম্পুণ” ৃদয়ঙ্গম করিয়াছি" 

লেন। চন্দ্রশেখর নবাব কাসেমআলী খাকে 

জ্যোতিষ শিক্ষা! দিয়াছিলেন । ইংরাজের 
সহিত কাসেম আলীর যুদ্ধকালে দলনীবেগ- 
মের অবস্থিভি-স্থ।'ন গণিয়। চন্দ্র শেখর বলিয়া- 

ছিলেন,--« আমি গণিতে পারিলাম না! 

সকল কথা গণনায় স্থির হয় না। যদি 

হইত তবে মনুষ্য সর্বজ্ঞ হইত। বিশেষ 

জ্যোতিষে আমি অপারদশী ।৮ চন্দ্রশেখ- 

রের বুদ্ধি শক্তি অসাধারণ এবং প্রতিভা- 

স্বিতা, তিনি অদ্বিতীয় বিদ্বান এবং তাহার 

মন গভীর চিস্তাপ্ররধ। অথচ তিনি নির- 

হস্কার, দাঁভিকতাশুস্ত, সর্বত্র বিনীতন্বভার 
এবং সেই বিনীত ভাবে গম্ভীর । 

হৃদয়ে চন্দ্রশেথর মহান ও গৌরবাছিত; 
তাহার হৃদয় বৃত্তির উচ্চত। এবং গ্রতীরতার 

পরিমাণ করিয়। উঠ৷ যায় না? সাহার হ্বদয় 

বৃত্তির বিকাশ. মাধুরধ্যপূর্ণ। ভিনি স্বার্থ 

শৃন্চ, সমদর্শী, এবং ক্ষমাশীল তাহার 
প্রেম্ন্থরাগ মন্যা হগতে দৃষ্টান্ত শৃভ.। 

আপনার সর্ব পরিড্যাগ করিয়।.জ্ঘাপনার 



প্গ্রহারণ) ১8 1) 

১জ্যাদগ্সর্বন্থ শৈবলিনী, যাহার জনা গৃহম্দুখ, 

আপনার শোখিতক্ভুলয গ্রস্থরাশি পর্যাস্ত পরি- 
ত্যাগ ক্ষরিয়াছিলেন, তাহারও আশা পরি- 

ত্যাগ করিক্ব।, চন্দ্রশেখর আপনার শোক 

দুঃখ ভুলিয়া পরোপকার ব্রতে জীবন উৎসর্গ 

করিয়াছিলেন 1 মহুষ্যাকারে দেবত! ভিন্ন 

ক্ষেহ পারে কি ?--চন্্রশেখরের পরোপকার- 

ব্রত গ্রহণ সখমান্য ভাবে দেখিলে আমরা 

উাহার গৌরব তত খুবিতে পারি না। 

শৈবলিনীকে হন সমর্পণ করিয়াও চন্দ্র- 

শেখর আপনার বনু মতে সঞ্চিত গ্রস্থরাশি 

পরিত্যাগ করিয়। রমণী-সুখ ইহ জন্মের সার 

করিতে পারেন নাই। আবার সেই শৈষ- 

লিনীর জন্য সেই শোখিততুল্য গ্রস্থরাশি 
আপনার ছাতে দগ্ধ করিয়া গৃহ পরিত্যাগ 

করিয়াছেন । চিরলালিত সেই অধায়না- 

কাজা! পরিত্যাগ করিয়া, আপনার হাদয়- 

সর্বস্ব সেই শৈবলিনীকে ছারাইয়া, চন্দ্র- 

শেখরের মানসিক অবস্থা কিরূপ হইয়া- 

ছিল, তাহ। সহজেই অনুমিত হইতে পারে 
মনের এই অবস্থায়ও গুরু-উপদেশে চন্দ্র- 

শেখর. মনকে অনায়াসে বশীভূত করিয়। 
পরোপকার ব্রতে নিয়োগ করিলেন। এ 

সামান্য মছুযোর কার্যা নহে । হৃদয়ের এরূপ 

শক্তি, এরূপ নিঃস্বার্থতা মনুষ্য জগতে 

বড় অধিক দেখিতে পাওয়া! যায় ন1। 

বিশ্বব্যাপী প্রেম ষে ম্বদয়ে অন্তমিহিত, 
সে হদক়ের প্রেমাঞ্চর/গ পাত্র-বিশেষে আবদ্ধ 

থাকিলে দেই পাত্রের অভাবে আবার 

সেই প্রেম বিশ্বসংসারে, ছড়াইয়া পড়ে, 
সে হৃদয় সকলের সেবায় নিযুক্ত হয়। 

পাত্ববিশেষে আবদ্ধ. থাকিয়]. সে অনুরাগ 
স্ষূর্তিলাত করে, পরিপুষ্ট হয়, হইয়! সংসা- 
রে. অধিকড়য়: উপকারের . হইরা, উঠে। 

টি. 

৮৫৭ 

আবার কখন কখন কোন মাক়াবিলী রমণী 
আসিয়া! কোন মহৎ অন্তঃকরণের প্রেমের 
উত্স খুলিক্লা দিয়া নিজে অন্তর্ধান হন, 
সেই মহুদস্তঃকরণ ব্যক্তি ভীহার অভাবে 

জগংসংসারকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করিয়। 

শরীর মন জগৎ্সংসারের সেবায় নিষুক্ত 
করেন। শৈবলিনীকে না পাইলে চন্্রশেখ- 
রের মহৎ হৃদয়ের গতি পরিণাঁমে বোঁধ 

হয় ইহাই হইত, তিনি শৈবলিনী-প্রেম 
বিশ্ব-প্রেমে পরিণত করিয়া পরোপকারে, 
পরের সেবায়, জীবন সমর্পণ করিতেন । 

কিন্ত হৃদয়ের এই রূপ স্বাভাবিক পরিবর্তী- 
নের সময় উপস্থিত হুইবার পূর্বেই রমাননা 

শ্বামী তাহাকে পরোপকার ব্রত গ্রহণ কর! 

ইলেন। ইহাতে, চন্দ্রশেখর হাদয়বৃত্তির 
প্রাবল্যে যথেচ্ছা নীত হইতেছেন, আপ- 

নার হৃদয় আপনার বশে আনিতে পারি- 

তেছেন না, এরাপ মনে করিবার কারণ 

নিরারৃত হইল বটে, কিন্তু শৈবলিনী- 
অভাবে সর্বজনে ছন্দ্রশেখরের প্রেমসঞ্চার, 
স্বজনের সেবার চন্্রশেরের হ্বততঃ প্রবৃত্তি 

দেখিয়া তাহার মহৎ হাদয়ের মহত্ব সম্বন্ধে 

মনে ষে এক অনির্বচনীয় শ্রদ্ধার ভাবের 

উদয় হইত, তাহা হইল না। চক্্রশেখর এক 

সময়ে জ্ঞাননুরাগে উন্মত্ত ছিলেন, আবার 

প্রেমানুরাগে উন্ত্ত হইলেন, ইহা ফে 

কেবল তাহার হ্বদয়-বৃত্তি সমূহের গভীর- 

তার লক্ষণ, হাদয়ের হূর্বলতার প্রমাণ নছে। 

তাহাই দেখাইবার জন্য বোধ হয় কবির 

চন্দ্রশেখর চরিত্রের এ অংশ এই রূপ করা 
প্রয়েজন হইয়াছে । | 

চন্রশেখর-চিত্লের এক একটী রেখ! সে 

চিত্রের বিভিন্ন দেশ কিরূপ সৌনর্যাময়; 

কিরূপ প্রভা্িত করিয়[ছে দেখিয়। আশ্চর্ধ্যা- 



১. ক 
৪২ 

ব্বিত হইতে হয়। চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর 

মুখে গুনিলেন, কেন শৈবলিনী তাহার 

গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, জানিলেন, 

তিনি যাহাকে হৃদয়মন সমর্পণ করিয়াছেন 

সে তীহাতে আশক্ত নহে, তাহার হদয়া- 

ধিকারী অন্ত এক বাক্তি। কিন্তু তাস্থার 

হবদয়ন্বর্গে মালিন্যের রেখামাত্রও দেখা দিল 

না, বিষাদের চিহ্ৃ-মাত্রও লক্ষিত হুইল না» 

চন্্রশেখর একবারও ভাবিলেন না--“হায় ! 

যাহাকে এত ভাল বাসিয়াছি সে ভ্রমেও 

আমাকে হদয়ে স্থান দেয় নাই, হায়! 

কেন এ পাপীয়সীর জন্য এত ক্ট করিলাম? 

শৈবলিনীর প্রতি চন্দ্রশেখর বিন্দুমাত্রও 

অসস্তোষ প্রকাশ করিলেন না, অসস্তোষের 

ভাব তাহার মনে উদয়ই হইল না। তিনি 

ইশবলিনীর প্রতাপ-গ্রণয়ের গৃঢ় তত্ব দিব্য 

চক্ষে দেখিলেন, সে প্রণয়ে কোন দোষ 

আছে মনে করিলেন না। অন্যত্র চত্- 

শেখর শৈবলিনী সম্বন্ধে বলিয়াছেন “এক্ষণে 

জানিলাম যে ইনি নিষ্পাপ ।” ইহাতে 

দেখিলাম কি? দেখিলাম চন্দ্রশেখরের প্রেম- 

মুরাগ গাভভীব্যে অতুলনীয়, সম্পূর্ণ স্বার্থ” 

বিরহছিত। নে সমুদ্র কিছুতেই টলিবার 

নহে । দেখিলাম, চন্্রশেখর-চরিত্রের ওঁদার্যয 

অমানুধিক,-সে ওঁদার্য্য দেখিয়া বিস্মিত 

হইতে হয়। দেখিলাম, চল্রশেখরের বুদ্ধি 

অনস্তদর্শা, সে বুদ্ধির নিকট কিছুই লুক্ধা- 

(লিভ থাকিতে পারে না, স্ত্রমাত্র অবলম্বন 

করিয়া সে বুদ্ধি ঘটনার আমূল স্পর্শ করে, 

তাহার নৈসর্ণিক সম্বন্ধ স্পলোকে দেখিতে 

পায়। একমাত্র রেখাপাতে, বুদ্ধির অনস্ততা 

হাদয়ের অমান্যিক ওঁদার্যয, প্রেমের 

গাল্তীর্ধ্য ও নিঃস্বার্থত] উজ্জ্বল বর্ণে টিত্রিত 

. হ্ইয়াছে। .. 

নর্যন্ভারত (১ম খত) ৭ম সংখা 

দার পরিগ্রছে জ্ঞানে পার্জনের বিশ্ব ঘটে, 
বলিয়! চন্দ্রশেখর তাহাতে নিতান্ত নিরুৎ- 

সাহী ছিলেন। মাতৃ বিয়োগের পর দার- 

পরিগ্রহ না করাতেই অধ্যয়নার্দির অধি- 

কতর অস্থুবিধা হয় দেখিয়া বিবাহ করি- 

ৰেন, স্থির করিলেন। কিন্ত বিবাহ করিলে 

সুন্দরী বিবাহ করিবেন না, কারণ, সৌন্দর্য্য 
মন মুগ্ধ হইলে অধ্যয়নের ব্যাঘাত ঘটিবে। 

শৈবলিনীর রূপ দেখিয়! সংযমীর ব্রত ভঙ্ষ 

হইল; তিনি আাপনি ঘটক হইয়! 'শৈব- 

লিনীকে বিবাহ করিলেন। সংযমীকে 

জামর! শ্রদ্ধা করিতাষ, তাহার ব্রত ভঙ্গ 

দেখিয়া তাহাকে ভালব'সিতে আরম্ভ 

করিলাম । চন্দ্রশেখর এতদিন আমাদের 

শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, আঙ্গ হইতে ভক্তি ও 

প্রেম, হৃদয়ের এই উভয় স্থলেই অভিবিক্ত 
হইলেন । | 

চন্দ্রশেখর অনেক রানি পর্য্যন্ত বিদ্যা- 

লোঁচন। করিতেন । শৈবলিশী ত'হার আহা- 

রীয় নিকটে রাধিয়া পর্বত শর্ষো।পরি 

নিদ্রা যাইতেন। এক দিন অধ্যয়ন করিতে 

করিতে চন্দ্রশেখর পেচকের গভীর কণ্ঠ 
শুনিতে পাঁইলেন--রাত্রি অধিক হইয়াছে 

বুঝিতে পারিয়। গ্রস্থাদি যথা স্থানে রক্ষা 

করিলেন। আলব্য বশত ঃ দণ্ডায়মান হইলে 

মুক্ত-বাতায়ন-পথে কৌমুদী-প্রফুলপ প্রকৃতির 
শোভার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। বাতায়নপথে 
সমাগত চন্দ্রকিরণ স্ুপ্ত। স্দারী শৈধলি- 
নীর মুখে নিপতিত হইয়াছে । চন্ত্রশেখর 

প্রফু্প চিত্তে দেখিলেন, তীহার গৃহসরোবরে 
চন্দ্রের আলোতে পদ্ম ফুটিয়াছে। “তিনি 
দাড়াইয়, দাড়াইয়া, দাড়া, বছক্ষণ ধরিয়। 
প্রীতি-বিক্ষারিত নেত্রে শৈবলিনীর অনিন্যয 

'জুঙগর মুখমওল দিসীক্ষণ রুরিতে সাগিলেল। 



অষ্রাছার়ণ: ১২৬৮ 1) 

“সে নুষুণ্ডি-সথস্থির মুখমগ্ডলের জ্মুসর কান্তি 
দেবিয়! তীহার চক্ষে অশ্রজল বহিল-- 

ভাবিলেন, “হায়! কেন আমি ইহাকে 

বিবাহ করিয়াছি? এ কুস্মম রাজমুকুটে 

শোভা পাইত-_-শাবাুশীলনে বান্ত ব্রাঙ্মণ 

পণ্ডিতের কুরে এ রত্ব আনিলাম কেন? 

আনিয়া! অমি সুখী হইয়াছি সন্েহ নাই। 

কিন্ত শৈবলিনীর তাহাতে কি নখ? 

আমার যে বয়স, হাতে আমার প্রতি 

শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব--অথব! আমার 

প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাজ্জা নিবারণের 

সম্ভাবনা নাই। বিশেষ, আমি ত সর্ধদ। 

আমার গ্রন্থ লইয়। বিভ্রত; আমি ঠৈধলি- 

নী প্ুখ কখন ভাবি? আমার গ্রহগুলি 

ভুলিয়৷ পা।ডনা, এমন নব যুবতীর কি নখ? 

আমি নিতাস্ত আত্মস্থধ পরায়ণ--সেই জন্যই 

ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তে হইয়াছিল । 

এক্ষণে আমি কি করিব? এই ক্লেশসঞ্চিত 

পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আনিয়া, 
রমণীমুখপন্স কি ইহ জন্মের সারভূত 

করিব? ছি! ছি! তাহা পারব না। তবে 
কি এই নিবপরাধিনী শৈবলিনী আমার 

পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে? এই স্থুকুমার 

কুন্থমকে কি অতৃপ্ত যৌবন তাঁপে দগ্ধ 
করিবার অন্ঠই বৃত্তচ্যুত করিয়াছিলাম ?” 

সৌদর্্যবিমুগ্ধ প্রেমাপ্লুতম্বদয় প্রণযীর 
সহিত বিন্যান্গশীলন নিরত জ্ঞানামৃতপান- 

পিপান্থর এই বিবাদ কি ন্গুন্দর ! জ্ঞানীর 
এই জ্ঞানগর্ভ ম্বগত বাক্য, প্রপয়ীর প্রণয়- 

পাত্রীর লুখ ছুঃখ চিস্তানিত এই প্রেম- 
পূর্ণ অশ্রবিসর্জন, জ্ঞানোপাসকের জ্ঞানা- 

নুশীলনে এই গীবনোৎ্সর্গ, স্বার্থবিরহিত 
উন্নত মনের আত্মস্থখপরায়ণ হইয়া নির- 
প্লাধে '-অন্তকে তুঃখভাগিনী' করিয়া 

৩৪৩ 

জ্ঞানে এই ওঁদীর্যযপূর্ণ আত্মতিরগ্কারও গত 
শোচনায় চত্রশেখর-চরিত্র কি মধুর, কি 

গাশ্তীর্ধ্যময় হইয়াছে! চন্দ্রশেখর-চরিত্রের 
মহত্ব ও গৌরব কত বাড়ি ছে! 

চন্দ্রশেখরের গৃহ হইতে ফষ্টর শৈবলি- 

নীকে লইয়া গেলে, হ্ুনরী তাহার অন্- 

সন্ধানে বাহির হইল। ভাগীরতীতীরে 
নাপিতানীর বেশে শৈবলিশীর সহিত সাক্ষার্থ 

করিয়া তাহাকে এ নাপিতানীর সাজে 
নৌকা হইতে পালাইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিভে 
পরামর্শ দ্দিল। শৈবলিনী বলিল, “কি 

সুখে? কোন্ স্থখের জাশায় এত কষ্ট 

সহা করিবার জন্য ঘরে ফিরিয়া যাইব? 
ন পিতাঃ ন মাতা, ন বন্ধু, 

ু। “কেনম্বাশী? এনারীজন্মআর 

কাহার জন্য ?* 

শৈ। *সবতজান .) 

ন্। পজানি। জানি যে পৃথিবীতে যত 

পাপিষ্ঠ। আছে, তোমার মত পাপিষ্। কেহ 

নাই। যেক্বামীর মত ম্বামী জগতে ছূর্লভ, 

তাহার শ্সেহে তোমার মন উঠে না। কি না, 

বীলকে যেমন খেল। ঘরের পুতুলকে আদর 
করে, তিনি ভ্ত্রীকে সেরূপ আদর করিতে 

জানেন না। কি না, বিধাতা তাকে সং 

গড়িয়! রাজতা দিয়া দা্ছান নাই--মান্ুষ 

গড়ি 'ছেন । তিনি ধশ্মান্ব!, পর্ডিত, তুমি 

পাপিষ্ঠী; তাহাকে তে.মার মনে ধরিবে 

কেন? তুমি অন্ধের অধিক অন্ধ, তাই 

বুঝিতে পার ন। যে, তোমার স্বামী তোমার 

যেরূপ ভালবামেন, নারী 'জন্মে সেরূপ 

ভাঁলবাস। ছুর্লভ-অনেক পুণাফলে এমন 

দ্বানীর কাছে তুমি এমন ভালবাসা পেয়ে" 
ছিলে ॥ * | এ 

সুন্দরী বুবিয়াছিল সে সমুদ্র কত গণ্ভীর; 
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সারী জানিত গভীরতা জন্যই সে সমুদ্র 

বহিশ্চা্চলা শৃগ্ভ। 
নবাবের ইংরাজের সহিত ধুদ্ধকালে দলনী 

বেগমের 'অবস্থিতি স্থান গণিয়া চচ্্রশেখর 

গ্ুহে প্রত্যাগমন করিতেছেন? দুর হইতে 

মিজ গৃহ দেখিতে পাইয়া তাহার মনে কত 
কথা উঠিতেছে, তিনি কত. ভাবিতেছেন | 

অকণ্মাৎ তাহার মনে অত্যন্ত ভয় সঞ্চার 

হইল; ভাবিলেন, গৃহে গিয়া যর্দি শৈবলি- 

নীকে দেখিতে না পান & যদ্দি উৎ্কট রোগে 

শৈবলিনী প্রাণত্যাগ করিয়। থাকে? এই 

রূপ চিস্ত| করিতে করিতে চন্দ্রশেখর অতি 

ভ্রুতপদে চলিলেন । দেখিলেন, প্রতিবাসীরা 

তঁহার মুখ প্রতি অতি গর্ভীর ভাবে চাহিয়। 

দেখিতেছেন--প্রাচীনেরা, তাহ'কে দেখিয়! 

পশ্চাৎ ফিরিয়। দীাড়াইল। ইহার পূর্বব রাত্রে 

ফষ্টর সাহেব শৈবলিনীকে অপহরণ করিয়া 
লইয়। গিয়াছে | .চন্দ্রশেখর কোন দিকে না 

চাহিয়া, অপন গৃহ বারে আপিয়। উপস্থিত 

হইলেন । ভূত্য দ্বার খুলিয়া চন্দরশেখরকে 
দেখিয়া কীদিয়া উঠিল-_তাহার কথার 
উত্তর ন। করিয়া কাদিতে কাদিতে চলিয় 

গেল। চন্দ্রশেখর মনে মনে ইইদেবতাঁকে 

স্বরণ করিলেন । দেখিলেন, উঠানে ঝাঁট 

পড়ে নাই, চণ্ডীমণ্ডপে ধুলা । স্থানে স্থানে 

পোড়। মশাল--গ্কানে স্থানে কবাট ভাঙ্গা। 

চক্রশেখর অন্তঃপুর মধো প্রবেশ করিলেন । 

দেখিলেন; সকল ঘরেই দ্বার বাহির হইতে 

বান্ধ |. 'দেখিলেন, পরিচারিক৷ তীহাকে 

চোখির়] সত্তা গেল £ শুনিতে পাইলেন, সে 
বাটার বাহিরে গিয়] চীৎকার করিয়। কাঁদিতে 

লাঞ্গিল। , তখন চন্জ্রশেখর প্রাঙ্গণ মধ্যে 
ধড়াইয়া, অতি উচ্চৈঃম্বরে বিকৃত কণ্ঠে, 

জাকিলেন-””--* শেধুলিনি ! * . গৃহ মধ্যে 

পরত | (5ম খ) এম বাখ্যা? 

ধ্বনি প্রতিধ্ধনিত হইতে লাগিল; কেহ, 
উত্বর দিল না; সে বিকৃত্ত ক শুনিয়। 
রোকুদ্যমান।. পরিচারিকাও নিস্তব হইল। 
যিনি এই মর্দভেদী, বিকৃত কণ্ঠ হৃদয়গম 

করিতে পারিয়াছেন, তিনিই বুবিয়াছেন, 

চন্রশেখরের শৈবলিনী-প্রেম কত গভীর । 

চল্রশেখরের এই বিকৃত কণ্ঠস্বর শুনিক্ন, হাদয় 

উকিত, তাঁত, ও কুদ্ধগতি হইয়া! উঠে-__সেই . 
ভীতির, সেই চকিতের ভাবে অস্তরের মর্ম 

স্থান পর্যযস্ত ছুঃখভারে ' নিপীড়িত হইতে 
থাকে । আর একবার, শৈবলিনীকে জীবিতে 
বিকট নরক যন্ত্রণায় উন্মাদগ্রস্ত দেখিয়া, 
চন্দ্রশেখর যখন গদগদ কঠে.সকাতরে রমাননা 

স্বামীর উদ্দেশ করিয়] বলিয়াছিলেন * গুরু- 
দেব! একি করিলে?” তখন বুঝিয়া- 

ছিলাম, শৈবলিনী-প্রেম যে হৃদয়ের: প্রতি 

রক্তকণায় কিরূপ মিশিয়াছিল।. কবি কেমন 

,কৌশলে চন্দ্রশেখরের শৈবলিনী দর্শনাকাক্ষা 
ক্রমে বর্ধিত করিয়াছেন--প্রণয়পাত্রীর বিপদ 

আশঙ্কা, প্রতিবাসীগণের নিস্তব্ধ গম্ভীর দৃষ্টি, 

ভূত্য ও পরিচারিকার বিন। বাক্যে রোদন; 

গৃহপ্রাঙ্গণের .অপরিষ্ষার অবস্থা, : ইত্যাকার 

ঘটনার ক্রমিক সংযোজন দ্বার শৈবলিনী- 

দর্শনব্যগ্র আর সেই দর্শনাশায় নিরাশোন্ম,খ 
চন্রশেখরের ঠিত্রকে কির্নপ বিকট উৎকষ্ঠা- 

প্রগীড়িত করিয়] তুলিয়াছিল। এই উৎকঠা- 
প্রগীড়িত হাদয়ে, বিকৃত কে, উচ্চৈ£ম্থরে,. 

* শৈবলিনী * বলিয়া চন্দশেখরের্ এই চিৎ- 
কার, অন্তর্জাত প্রাকৃতিক বিলোড়নসন্ভৃত 
সমুদ্রের গভীর. নির্মোবতুল্য ; মেঘপুঙ্জ 

মধ্যে ক্রমসঞ্চিত বৈছাতিক বল রাশির. 

বজনাদ তুলা; গিরিগর্ভে রাসায়নিক ক্রিয়া- 
সন্ভূত রুদ্ধগতি: রেগ্র বৃদ্ধি হইয়া গ্লিরিদেহ 

বিদীর্ঘ করিয়া, ধৃদরাশি অয ধাতু: উাগী, 
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পণতুল্য বস্ততঃ চশ্শেখরের হৃদয়ে বখনক্ 

যে ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়। যাঁয়, তাঁহা- 

ই গাভভীবধর্যাবলোকনে থিমোহিত হইতে হয় । 

চন্দ্রশেখর শৈবলিনী অপহরণ বৃত্তান্ত 

শুনিলেন। স্তধন সযত্বে গৃহ-প্রতিষ্টিত শাল- 

গ্রম-শিলী। স্থুন্দরীর পিতৃগৃছে রাখিয়া! আসি- 

লেন। তৈজস, বস্ত্র প্রভৃতি গাহ্ত্ দ্রব্যঙ্গাত 
দরিদ্র প্রতিবাসীদিগকে ডাকিয়া বিত- 

রণ করিলেন । সায়াহ্কালে আপনার অধীত, 

অধায়নীয়, শোণিততুল্য প্রিয়” গ্রন্থগুলিন 
সকল একে একে আনিয়! একত্রিত করি- 

লেন। একে একে প্রাঙ্গণ মধো সাজা ইলেন, 

--সাজাইতে সাজ্জাইতে এক একবার কোন 

খানি খুলিলেন--আবার না পড়িয়াই তাহা 

বাধিলেন-.সকল গুলিন প্রাঙ্গণে রাশীকৃত 

করিয়া সাজাইলেন । সাজাইয়! তাহ।তে অগ্নি. 
প্রদান করিলেন । বনুযত্্রসংগৃহীত, শোণিত- 

তুলা প্রিয় সেই অমূলা গ্রন্থরাশি অগ্নিদগ্ধ 

করিয়। চন্দ্রশেখর উত্তরীএ মাত্র গ্রহণ করিয়। 

গৃহত্যাগ করিলেন। শৈবলিনীর বূপ- 

লাবণোয মুগ্ধ হইয়াও যে চন্দ্রশেখর এক দিন 
বলিয়াছেন « আমার এই ক্লেশসঞ্চিত পুস্তক- 

রাশি জলে ফেলিয়৷ দিয় আনিয়। রমণী 

সুখপল্প ইহজন্মের সারভূত করিতে পারিব 
না,” সেই চন্্রশেখর আজ ম্বহস্তে সেই 
রস্থরাশি তম্ম'বশেষ করিলেন, করির| শৈব- 

লিনী শৃন্ত গৃহ পরিত্যাগ করিয়া! দেশত্যাগী 
হইলেন £ এ অতি চমৎকার দৃশ্ত ! শৈব- 
লিনীর জগ্ত চন্দ্রশেখরের বিকট উৎকণ্ঠা 

দেখিয়। হৃদয়: উদ্বেগময় হইয়া উঠে? শৈৰ- 

লিনী বিহনে তাহার বিকৃত কের কাত- 

রো্ক্তি শুনিস্ত্। মর্দে প্রড়িত হই; তাহার 
খন্থদাহ দেখি স্তত্তিত হইতে হয়; তাহার 
অন্তর্জগতের তুমুল বটিকার এই প্রবল অথচ 

মব্যক্কারত ৷ 
. 
৩০৫ 

গভীর ও প্রশাস্ত বাহ্যবিকাশ দেখিয়া 
নির্বাক হইয়া চাহিয়া থাকি । আপনার 

জীবন-তুল্য গ্রস্থরাশি'ংএই রূপে অগ্নিদগ্ধ 
করায় চন্দ্রশেখরের শৈবলিনী-প্রণয়ের গতী- 

রতা যেরূপ প্রতিভাত হইয়াছে, এরূপ বোধ 

হয় আর কিছুতেই হইত না। কবি এক 
দিকে গ্রঝল প্রণয়াশক্তি, অন্ত দিকে প্রবল 

বিদ্যান্রাগ রাখিয়া একের দ্বারার অন্যের 
প্রকৃতি বিকাঁশিত করিয়াছেন । চন্দ্রশেখরের 
প্রণয়গাভীর্ধয দেখাইতেছে-_ তাহার জ্ঞানানু- 
রাগ কত প্রবল, আবার সেই প্রবল বিদ্যাস্- 

রাগ, সেই অপরিনেয় প্রেমানুরাগের সন্থিত 

বিরোধভাব-সংশ্রি হওয়ায় আমরা দেখি- 

তেছি, তাহার শৈবলিনী-প্রণয়ের গভীরতা 

কত। চন্দ্রশেখরের হৃদয়ে সমভাবে প্রবল 

মনুষ্য মনের ছুইটি সুন্দর বৃত্তির এইরাপ ্বন্ 
এবং সময়ৰিশেষে একের প্রাবল্যে অন্তের 

সঙ্কোচন চন্দ্রশেখর চরিত্রকে অতি যনোহর 

করিয়া তুলিয়াছে। পরস্পর বিরোধ সম্বন্ধে 
সমুপস্ঠিহ এই উভয় ভাবের কৰি যেরূপ সাম- 

ঞরন্ত করিয়াছেন, তাহ।ও অতি কৌশলময়। 

* কাব্যের এক প্রধান ফল, মানবমনের 

উন্নতি সাধন । কাবো যেমন উত্রত ভাব 

মনের সহিত গাথিয়! দেয়, এক্সপ আর কিছু- 

তেই পারে না। কবি চন্দ্রশেখরকে যানক 

সম!জের শিক্ষা।গুর করিয়া হ্ষ্টি করিয়াছেন ॥ 
এ ওরু উপদেশে শিক্ষা দেন না। চরিজ্ত 

বল এ গুরুর শিক্ষার উপাঁয়। গুরুর চরিত্র- 

বল এবং গুরু চরিত্রে শিয্যের অবিচলিভ 

শ্রদ্ধাই শিক্ষার প্রকৃত মূল ৪. তুমি কাহা- 

কেও কিছু বলিও ন/, পাপাসক্তকে পাপা- 

চারে প্রবৃত্ত হইতে নিয়েধ করিও ন 
অসৎকে সঞ্ হইবার উপদেশ দিওনা ॥ তুমি 

যে পৰিযচো, পাপ্পু, তোমার ছে 
৩৯ 
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উচ্চ নীতি, উচ্চ প্রকৃতি, প্রলোভনে | “বোধ হুয় এই দুইজন স্ীলোক প্র রডরর্যার 
তোমার অন্তরকে যে বিচলিত করিতে পারে 

না, একবার লোককে ইহ! জানিতে দেও, 

একবার লোকে বিশ্বাস করুক যাহা কিছু 

অপবিত্র, যাহ! কিছু নীচ, তাহা তোমাতে 

অস্ভব, দেখিবে অর্থ বা ক্ষমতাজনিত 

প্রতুত্ব না থাকিলেও লোকে তোনাকে ভয় 

করিবে, পাপী তোমাকে ভয় করিবে, পাপী 

ভোমাকে মুখ দেখাতে লজ্জা বোধ করিবে, 

জ্ঞ(তে হউক অজ্ঞাতে হউক তোমার চতুর্দি- 

কস্থ লোকে তোমার অতন্গুকরণ করিতে 

থাকিবে; তোমার চরির বস অলক্ষিত 

ভাবে লোকের মন পবিত্রতার পথে লইয়! 

যাইবে । সে পরিবর্তন কেহ দেখিতে পায় 

না, অথচ এই রূপ পরিবর্জনই সমাজ সংস্ক- 

রণের ্ীবন। আবার এই রূপ দৃষ্াস্ত 
মূলক শিক্ষায়ই ক্রমে সমাজের অধঃপাত 

সংঘটিত হঈয়! থাকে । চন্দ্রশেখর প্ররুত 

জীবনের দৃষ্ান্ত নহেন নত্য। কিন্তু কাবা- 

প্রিয়, কাব্যের প্রকুত ভাব প্রকতার্থ হৃদয়- 

গম করণে সমর্থ শিক্ষিত ব্যক্তির মনে চন্্র- 

শেখরের ন্যায় চরিত্র পাঠের ফল, প্রকৃত 

দৃষ্টাস্তের ফলাপেক্ষা ন্যুন নহে । রাত্রিকালে 

চন্ত্রশেখর দলনী ও কুল্সমকে লইয়! মুঙ্গেরে 

প্রতাপের গৃহে উপস্থিত হইলে. প্রতাপের 

ভূত্য রামচরণ ছার খুলিয়] দিয়া, চন্দ্রশেখরকে 

প্রণাম করিল? চন্দ্রশেখর রামচছরণকে শয়ন 

করিতে মাইতে বলিলেন, কিন্তু রামচরণের 

সেরাব্র নিদ্রা আদিল না । রামচরণ ভাঁবিতে 

লাগিল “ ঠাকুরজী এত রাত্রে ছুই জন যুবতী 
ভ্রীলৌক লইয়া আসিলেন কেন? রামচরণ 

চন্ত্রশেখরকে দেবতা মনে করিত-_তীহাকে 

জিতেন্তিয় বলিয়া জানিত। সে বিশ্বাসের 

ডা ৪ না। রামচরণ সিদ্ধাত্ত করিল, 

হইয়াছে--ইহাদিগকে সহমরণের প্রবৃত্তি 

দিবার জন্যই ঠাকুরজী ইহাদ্দিগকে ডাকিয়া 
আনিয়ছেন,--কি জ্বাল, একথাট। এতক্ষণ 

বুঝিতে পারিতেছিলাম ন1।” নিজ চরিত্রে 

ধিনি অনোর এই রূপ অগাধ ভর্তি, অবি. 

চলিত বিশ্বাস সংস্থাপনে সমর্থ, তিনিই 

যথার্থ মানবসমজের শিক্ষক, তিনিই মানপ- 
কুলের গুরু হইবার উপযুদ্ষ । আর এই 
রূপ ভক্তি ও বিশাস হইতে উৎপন্ন চিকন 
ৰলেই--জাঁগনার চরিত্রমূলে অন্যের মনে 

জাধিপত্য স্তাপনেই সমাজের প্রকুত শিক্ষা । 

কেবল মাত্র উপদেশমূলে নীতিশিক্ষা শিক্ষার 
ভাণ মাত্র । 

উদয়নালায় নবাব শিবির ইংরাজ 

কর্তৃক আক্রান্ত হইলে, চন্রশেখর ও রমা 

নন্দ স্বামী, শৈবলিনীকে লইয়া, পলায়নো- 

দ্যত যবন সেনার পশ্চদগামী হইলেন। 

গমনকালে জকম্মাৎ প্রতাপের সহিত 

সাক্ষাৎ হইল। প্রতাপ এফ দল স্ুসজ্দিত 

অন্রধারী হিন্দুসেন! লইয়া, রণমত্ত হইয়া, 

দর্পিত পদে, ইংরাজের সন্ুখীন হইতে 

যাইতেছেন। চন্দ্রশেখর প্রভৃতিকে নির্বি্ধ 

স্থানে রাখিয়া আসিবার জন্য প্রতাপ 

সেনাদল লইয়া ফিরিলেন। তীহাদিগ্রকে 

নিরাপদ স্থানে রাখিয়া, শৈবলিনী যাহ! 

কাণে কাণে বলিল তাহা শুনিগা, প্রতাপ 

যখন অশ্বারোহণে যুদ্ধক্ষেত্র/ভিমুখে ধাবিত 

হন, তখন চন্ত্রশেখর জিজ্ঞানা করিলেন 

“ কোথায় যাও ?” 

প্রতাপ বলিলেন £ যুদ্ধে ।? 

চন্দশেখর নিষেধ করিলেন । গ্রতাগ 

বলিলেন “ ফষ্টর এখনগড জীবিত আছে। 

স্বাহার বধে চলিলাম।* 



চন্রশেধর জ্রুত বেগে আসিয়। প্রতাপের 

'অশ্বের বনপা! ধরিলেন। বলিলেন « ফষ্ট- 

রের বধে কাজ কি ভাই? ষে ছুষ্ট, ভগ- 

বান তাহার দণ্ড-বিধান করিবেন--তুমি 

আমি কিদণ্ডের কর্তা? যে অধম, বেই 

শক্রর প্রতিহিংসা করে--বে উত্তম, নে 

শক্রকে দম করে 

এই ফণ্টর চক্রশেখরের জীবনসর্বন্ 

শৈবলিনীকে অপহরণ করিয়1! লইয়। গিরা- 

ছিল, এই ফণ্টর শৈবলিনীকে অপহরণ 

করিয়৷ লইয়া গিয়াছিল বলিয়।) চগ্রশেথর 

আপনার শেণিততুলা গ্রস্থরাশি অগ্রিদগ্ধ 

'করিয়৷ গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন, গৃহত্যা।গী 

হইয়া) অনাহাঁরে, অনিদ্রায়। দেশে দেশে 

ত্রমণ করিয়াছিলেন । 
প্রতাপ চন্্রশেখরের কগ। শুনিয়! বিস্মিত, 

পুলকিত হইলেন। এরূপ মহতী উক্তি 

তিনি কখন লোকমুখে শ্রবণ করেন নাই। 
অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, প্রতাপ, চন্দ্র- 

শেখরের পদধূলি গ্রহণ করিলেন । বলি- 

লেন, “ আপনিই মন্ুষা মধ্যে ধন্য। আবি 

ফষ্টরকে কিছু বলিব না * 

প্রতাপ চন্দ্রশেখরের পদধুলি গ্রহণ করি- 

লেন। বলিলেন, এরূপ মহতী উক্তি তিনি 
কখন লোকমুখে শ্রবণ করেন নাই। কে 

না এ কথা বলিবে? চন্দশেখরের ন্যায় 

মহাপুরুষের পদধূলি গ্রস্ণ করিতে কাহার 

ন। প্রবৃত্তি হয়। বস্ততঃ যে চরিত্র দেখিলে 

ভক্তি-শ্রোত অনিবার্ধ্য হইয়া উঠে? যে 
চরিত্র দেখিয়া, মনুষ্যলোকে দেবতা বলিয়| 

ভ্রম জন্মে, শ্বতঃই পূজা! করিতে প্রবৃতি 

হয়) সে চরিত্রের এরূপ দৃষ্টাস্ত আমরা 
আর কুত্রাপি দেখি নাই। 

হিনু জাতির সামাদিক শিক্ষা জনিত 

৬৪৭ 

সংস্কার বশতই হুউক, বা মনুষ্য প্রকৃতির 

অস্রনিহিত কোন কারণই থাকুক, কুত- 
বিদ্য নব্যাপেক্ষ। বিদ্ধান্ ব্রাম্ষণ পঞ্জিতকে 
যেন আমার্দের অধিকতর ভক্তি করিতে 

প্রবৃত্তি হয় । আমরা ভিক্ষাব্যবসায়ী বান্ষণ 
পিতের কথা বলিতেছি না; এবং নব্য 
অণ্ক্তির কোন কারণ আছে, ইহাও আম- 
দের অর্থ নহে । পাণ্ডিত্য, প্রতিভাদি গুণে, 

আমরা নবাকেও আদর করিয়া থাকি; 

অনেক সময়ে নবাকে অন্তরের বন্ধু বলিয়! 

ভাল বাসি। কিন্তু তক্তি শ্রদ্ধা বলিতে 

আমর] যাহা বুঝি, তাহ! প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন 

পণ্ডিতগণের প্রতিই অধিকতর পরিমাণে 

হইয়া থাকে । হয়ত নব্যের সঙ্গে ভালবাসার 

এবং প্রাচীনের সঙ্গে ভক্তির প্বাভাবিক 

নশ্বন্ধই ইহার কারণ। বেখানেই নব্যের 

ভাব, সেই খানেই আদর ও ভালবানার 

স্ববভাবিক উৎপত্তি, যেখানেই প্রাটীনত্ব ও 

গাভীর্য্য সেই খানেই ভক্তি ও শ্রদ্ধার প্রাবল্য। 

সর্ব প্রকারে গাভীরধ্যময় এবং ভক্তিভাজন 

করিবার জন্য কবি চন্দ্রশেখরকে ব্রন্দর্ষি 

ক্লুরিরা স্থষ্টি করিয়াছেন । চন্দ্রশেখর প্রাচীন 

সম্প্রদ|য়ের পগিত, কি প্রটীন সম্প্রদায়ে 

নবোর অপ্রিয় যাহা কিছু থাকিতে পারে, 

চন্দ্রশেখরে তাহার কিছুই-নাই; পরন্ত নব্যে 

যাহা! আদরের ও ভালবাসার, চশ্রশেখরে 

তাহা আছে। চন্দ্রশেখরে কবি নবীনের 

মধুরত্ব এবং প্রাচীনের গাভী এরপ সুন্দর 

ভাবে মিশ্রিত করিরাছেন যে, চন্দ্রশেখর 

সকল শ্রেণীরই প্রিয় ও অন্ুরাগভাঙন হইয়। 

উঠিয়াছেন । চন্দ্রশেখর শ্রেণীবিশেষের নছেন; 

যুবক ও বৃদ্ধ, প্রাচীন ও নব্য, সকলের 

নিকটেই চন্দ্রশেখরের সমান আদর, সমান 

ভক্তি, সমান ভালবাসা । চন্দ্রশেখর নম 
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নির্বাচনেও কবিকে সৌভাগ্যশালী মনে 
করিতে হইবে। এক দিকে কবি যেমন 

পূর্ববকালীয় সাধারণতঃ মাধূর্যাবিহীমম কোন 
নামে নায়ককে অভিহিত করেন নাই, অন্য 

দিকে তেমনই আধুনিক গাস্তীর্াবিহীন 

চটকযুক্ত নাম পরিহার করিয্!, নায়ক- 

চরিত্রে নামের উপযোগিতা রক্ষ/ করিয়া, 

চো ॥ দ্বাত্রিংশৎ। বৎসরে চন্দ্রশেথরের 

সহিত কৰি আমাদিগকে প্রথম পরিচিত 
করিয়াছেন। আর যখন চন্দ্রশেখরের মনো. 

গ্রতি ও জীবন্গগত্ির পরিচয় পাইলাম, তখন 

তাহার বয়স চত্বারিংশৎ বৎসর | বয়সেও 

কবি উভয় দ্রিক সম্বাবেশের চেষ্টা করিয়া- 

'ছেন। চন্ত্রশেখর চরিত্রে, কবি দেখাইয়াছেন, 

ষে চরিত্র সকলের নিকটেই সমভাঁবে আত 
ও পুঁজিত, মকলেরই শিক্ষান্থল ও আনন্দের 

কারণ হইতে পারে, নে চরিত্র কি কি উপ" 

ক্রণে গঠিত হওয়া প্রয়োজন । 
চন্দ্রশেখর চিত্র কল্পনায় অদ্বিতীয় হট 

'লেঞ সে চিত্র প্রভাসিত করিতে করির অধিক 

রেখপাচ্ছ করিতে হয় নাই। এত অন্ন রেখা- 

পাতে এন্ধপ মহত্ের প্রন্ফোটন সামান্য ক্ষস্তু 

তার পরিচয় মহ্বে। কৰি শৈবলিমীনুখে 

'চন্তরশে্র কি, তাহ বুঝাইবার চেষ্ট! করিয়া- 
ধঘছেন। তাহাতে অন্ত ভারে চন্দ্রশেখর কাবঝের 

প্রভূত ষৌনর্ধ্য বিধান হইয়াছে বটে,_-নে 

(সৌন্দর্য্যের জন্ সে বর্ণনা অপরিহীর্যয-_কিন্ত 

চন্তরশেখর চরিত্র বুঝাইবার জন্য, সে বর্দনা, 
তত ঞ্াযোজনীয় নহে । এ চিত্র লিখনে 

কিবি যে বর্ণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতেই 

এ চিজ পূর্ণভারে দীপ্তিমান । তবে ক্ষবি 

'ধেকপ অন্ন কথার চন্ত্রশেখর টরিজ্র প্রক- 

টিত করিয়াছেন, সেই রূপ অল্প কথায় সে 
উরিজ বুঝাইতে হইলে, কৰি যেক্প নুদ্দর 

১ম খঙি। পজাহংাণ । 

কৌশলমন্ন উপায় অবলশ্বন করিয়াছেন, 
তাহা অপেক্ষা! উৎকৃষতর উপার সম্ভবপর 
বলিয়! বিশ্বাস হয় না। অন্ধাধিক অঞ্ধ 

শৈবলিনী রমাননা দ্বামীর অন্ত বুদ্ধি বলে 
দিব্য চক্ষু পাইল, অন্তরের ভিতর তস্তর 

হইতে সেই দিব্য চক্ষু দ্বারা চাহিয়। চিনিল 

চন্দ্রশেখর কি-দেখিল, “একি রূপ! এই 

দীর্ঘ, শালতক্নিন্দিত, স্তৃতৃজ বিপিষ্ট, সুন্দর, 

গঠন, স্ুুকুম!রে বলময়, এ দেহ যে রূপের 

শিখর! এই যে ললাট,-_ প্রশস্ত, চন্দন- 

চর্চিত, চিত্ত'রেখা বিশি্-_-এ যে স্বরশ্বতীর 

শয্যা, ইন্দ্রের রণভূষি, মদনের মুখকুঞ্গ, 

লক্ষ্মীর সিংহাসন! ইস্থার কাছে প্রতাপ? 

ছি! ছি! সমুদ্রের কাছে গঙ্গা! খ যেনয়ন 

জলিতেছে, হাসিতেছে, কিরিতেছে, ভাদি- 

তেছে--দীর্য, বিক্ষারিত, তীত্রজেগ।তি, স্থির, 

সেহময়, করুণাময়, ঈষত্রঙ্গপ্রিয়, সর্ব তত্ব. 
জিজ্ঞান্ন-_ইহার ক্ষাছে কি প্রতীপের চক্ষু! 

কেন আমি ভুলিলাম--কেন মজিল[ম--কেন 

মরিলাম ! এই যে সুন্দর; ম্মকুমার, বলিষ্ঠ 
দেহ-_নবপত্রশোভিত শালতরু,_- মাধবী 
জড়িত দেবদাক, কুন্থুম পরিব্যাঞ্ত পর্ন 

অর্ধেক সৌন্বর্য্য অর্জেক শক্তি-_-আধ চর 
আধ ভান্--আধ গৌরী আধ শঙ্কর-__ন্গাধ 
রাধা আধ শ্যাম--আধ জাশা আধ ভয়, 

আধ জ্যোতিঃ আধ ছায়া, আধ বহ্ছি আধ 

ধুম-_কিসের প্রতাপ? কেন না৷ দেখিলাম, 

কেন মজিলাম-. কেন মরিলাম! সেই যে 

ভাযা--পরিষ্কৃত, পরিক্ক্, হাস্যপ্রদীপ্ত, বাহ 

রঞ্জিত, মৃছ, স্নেহ পরিনত, মধুর, পরিওদ্ধ, 
কিসের প্রতাপ ?1-€কেন মঙ্জিলাম-কেন 

মরিলাম, কেন কুল হারাইলাম ? সেই যে হাসি 

-ঞ্ পুষ্পপাত্রস্থিত মঙ্লিকারাশি তুল্য; মেখ- 
মুলে রিছ্য,ল্য,চুর্ব্সরে হুর্গো সব. তুল্য, 
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আমার নুখবগন ভুল্য--কেন দেখিলাম না, 

“কেন মজিলাম, কেন মরিলাম, ক্ষেন বুঝিলাম 

না? সেই যে ভালবাসা, সমুদ্রতূল্য, অপার, 

'অপরিমের, অতলম্পর্শ, আপনার বলে 

আঁপনি 'চঞ্চল-_প্রশান্তভাবে শ্টির, গম্ভীর 

মাধূরধাময়-_চাঞ্চল্যে কুলগ্লাবী ; তরদ্ষ তঙ্গে 

ভীষণ, অগমণ। অজেয়, ভয়ঙ্কর,_কেন যুঝি- 

লাম না, কেন হ্যদয়ে ুপিলাম ন1-কেন 

আপন। খইয়। প্রাণ দ্িলায় না! কে আমি? 

তাহার কি যোগ্যাবালিক, অজ্ঞান 

অনক্ষর, অসন্থ তাহার মহিমাজ্ঞানে অশক্ত, 

তাহার কাছে কমি কে? সমুদ্রে শস্মুক, 

কুম্তুমে কীট, চক্রে কলঙ্ক, চরণে রেপুকণা-_ 

তার কাছে আমি কে? জীবনে কুুন্বপ্ন, 

হৃদয়ে রিশ্বৃতি। শে বিদ্ন, আশায় অবিশ্বাস 

তার কাছে আমি কে? সরেশবরে কর্দষ, 

সুণালে কণ্টক, পবনে ধুলি, অননে পতঙ্গ ! 
আমি যজিলাম-ক্রিলাম না কেন ?" চন্ত্র- 

শেখরের এই মোহ্ময়ী মূর্তি শৈবলিনীর চক্ষু 

সমীপে প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে, শ্বামীধ্যানে 

চিত্ত তক্মর হইয়া, শৈবলিনীর কর্ণ কেবল 

স্বামীর জ্ঞানপরিপূর্থ, স্হবিচলিত বাক্যা- 

ল।প শুনিতে পাইতেছিল--ন্রাণেন্দ্রিয় কেবল 

মত্র তহার পুষ্পপান্ত্রে পুষ্পরাশির গন্ধ 

পাইতেছিঙ্গ-ত্বক্ কেবল চন্দ্রশেখরের আদ- 

রের ম্পর্শ অনুভব করিতেছিল। ন্বামী 

ধ্যানে নিমগ্রচিত্ত। শৈবলিনী জ্ঞান হারাইয়। 

শ্বপূ দেখিতে দেপিতে এক বার জেখিল, 

« মে ভয়ঙ্কর নরফে ডুবিয়াছে, অগণিত শত- 

হস্তপরিমিত,. সর্পগণ অধূত ফণা বিস্তান্ 

করিম, শৈবলিনীকে জড়াইয়। ধরিতেছে ; 

অধুত মুণ্ডে মুখব্যাদান করিয়া শৈবলিনীকে 
গিলিতে. আসিতেছে; সকলের মিলিত 
নিঃশ্বাসে বল বাতা ন্যায় শন্ব হইতেছে.। 
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চন্রশেখর আসিয়া, এক বৃহৎ বর্পের ফণা 

চরণ স্থাপন করিক্া দাড়াইলেন; তখন 

সর্প নকল বন্যার জলের ন্যায় সরিয়! গেল। 

কখন দেখিল, এক অনন্ত কুঞ্জে পর্বতাক!র 

অগ্নি জলিতেছে; আকাশে তাহার শিখ! 

উঠিতেছে১ শৈবলিনী আহার মধ্য দশ্ধ হই- 

তেছে; এমত.সময়ে চন্দশেখর আসিয়। সেই 

অগ্নিপর্বতত মধ্যে এক গঁষ জল নিক্ষেপ 

করিলেন, অযনি অগ্নিরাশি নিবিয়। গেল) 

শিতল পবন বহিল, কুগুষধ্যে সচ্ছনলিল! 

তরতরবাহিনী নদী বহিল, তীরে কুম্থম সকল 

বিকশিত হুইল, না জলে বড় বড় পদ্মফুল 

ফুটিল_চন্দ্রশেখর তাহার উপর পীড়াইয়! 

তারিয়। যাইতে লগিলেন। কখন দেখিল, 

ক প্রকাণ্ড ব্যাদ্র আনিয়! শৈবলিনীকে মুখে 

করিয়।৷ ভুলিয়। পর্বতে লইয়া যাইতেছে; 

চন্দ্রশেখর আসিয়া] পুজার পুষ্পপাত্র হইতে 

একটি পুষ্প লইয়! ব্যাত্রকে ফেলিয়। মাঁরি- 

লেন, ব্যান তখনই ভিঙ্নশিরা হইয়। প্রাণ 

ভ্যান করিল।” অসহ্য নরকযন্ত্রণার্র শৈব- 

লিনী দগ্ধ হইতেছে_শৈবলিনী অন্ধ, বধির, 
এম্তা। অথচ ভ্ঞ'ন আছে, যন্ত্রণা বোধ করি- 

তেছে; শৈবলিনী স্বামীকে ডাকিল, বলিল 

«এই খানে আমিয়।, চরণযুগল আমার মন্তকে 

হুলিয় দ্বাও-তাহ। হইলেই আরম নরক 

হইতে উদ্ধার পাইব।* তখন শৈবলিনীর 

বোধ হুইল “ কে তাহাকে কোলে করিয়! 

বসাইল-তাহার অঙ্গের সৌরভে দিক, 

পুরিল, সেই দুরস্ত নরকরব সহসা অস্তর্থিত 

হইল, পৃতিগন্ধের পরিবর্তে কুম্থমগন্ধ 

ছুটিল। নহুন! শৈবলিনীর বধিরতা ঘুচিল, 

চক্ষু আবার দর্শনক্ষম হইল-__-সহস শৈবলি- 

নীর বোধ হইল-_এ মৃত্যু নহে, জীবন; 

এ স্বপ্ন নহে, প্রকৃত ।”.. এ সকল দেবচরি- 



৩১? 

ত্রের উপকরণ ; চন্দ্রশেখরও মনুষ্য কারে 

দেবতা । কবি শৈবলিনীর ্বপ্রদর্শনচ্ছলে 

এই দেবভাব সুন্দর প্রকটিত করিয়াছেন-- 
এই বর্ণনায় চন্দ্রশেখর চরিত্রের অপরিমেয় 

গৌরব ও গাভীর্ধা, মহত্ব ও মাধূর্য্য অতি অল্প 
কথায় উজ্ভ্রল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। 

মানব প্রকৃতির চিত্রমূলক কাব্য, প্রধা- 

নততঃ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে 

পারে । এক শ্রেণীর কাব্য মানব প্রকৃতির 

যথাবথ চিত্র, অপর শ্রেণীর কাব্য, মানব 

প্রকৃতিতে কি সম্ভবে, মানব প্রকৃতি কোন্ 

ভবে পরিণত হুইলে সংসার ন্ুখময় হয়] 

উঠে, তাহারই আদর্শ । এক শ্রেণীর কাব্যের 

ফল জ্ঞান, অন্য শ্রেণীর কাব্যের ফল জ্ঞান 

ও উন্নতি। এক শেণীর কাব্যে মানুষকে 

বলিতেছে, দেখ তুমি কি, অপর শ্রেণীর 

কাব্যে দেখাইতেছে মানুষ কি হইতে পারে, 

মানুষ কি হইলে ভূতলে শর্গ সৃষ্টি হয়। 
চ॥€শেখর এই শেষোক্ত শ্রেণীর কাব্যের 

শ্রেষ্ঠতম । এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ কাব্যের শ্রেষ্ঠ- 

*তম বলিলে অতুাক্তি হয় কি না বলিতে পারি 

-না। নৈতিক জগতে এই শ্রেণীর কাঁবেঃ 

যেরূপ বিপ্লব ঘটাইতে সক্ষম, অন্য কিছুতেই 
সেরূপ নৈতিক পরিবর্তন সম্ভাবিত হয় না । 

ভারতে রামায়ণের এবং ইমুরোপে যীশুচরি- 

তের ফল ইহার দৃষ্টাস্ত। অদ্যাপি সভ্য 
জগতের একাধ্ধ পরাহিতে সমর্পিতি জীবন, 

ক্ষমার অবতার ধীশুধ্রীষ্টের উপাসক, অপরা- 

দ্ধের নিকট, লোকরঞ্জনার্ রাজকর্তব্যান্থ- 

রোধে জীবননর্বন্ম প্রিয়জন বিসর্জনকারী, 

নিঃন্বার্থতার প্রতিমূর্তি শ্রীরামচন্ত্র ঈশ্বরের 
অবতার। আমর এস্থলে. গ্রস্থাকারে প্রকা- 

'শিভ কাব্যকেই কেবল কাব্য বলিতেছি না, 
এরূপ কাব্যের 'অন্তিত অন্ত রূপেও বভবে।, 

বারন | 

আমর! চন্্রশেখর-কাব্য সমালোচন করিতে ছি 
না। তবে চন্ত্রশেখর এ কাব্যের জীবন 

সরূপ, তাই এ কাব্য সম্বদ্ধে ছুই একটা কথা 

বলিবার প্রয়োজন হইতেছে । চন্দ্রশেখর 

কাব্যের সুফল সম্বদ্ষে আমর] গাহা! বলিলাম, 

চন্দ্রশেখর চরিত্রেও তাহ! সম্পূর্ণ প্রবর্তনীয়। 
এক একটি মহাসত্য প্রচার জন্য এক এক 

খ!নি মহাকাবোর স্থপ্ি। চন্দ্রশেখর মহা-, 
কাব্যে অনেক মহাসত্য প্রকটিত হইয়াছে, 

কবি অনেক মহৎ্শিক্ষার অনুষ্ঠান করিয়া- 

ছেন। প্রধানতঃ পরোপকার মহাত্রত শিখা- 

ইবার জন্য চক্সশেখর কাবোর স্যষ্টি। ছুঃখ- 
বিহীন, নিরবছিন্ন ন্ুখপরিবৃত মঙ্গুষ্যজীবন 

কিরূপ তাহা আমরা কল্পনা করিতে পারি 

না। কিন্তু মনুষ্যজীবন কাব্যময় করিতে 

পারিলে, ছুঃখেও সুখ হয় ইহা মনুষ্যকল্পনার 

ধারণের অযোগা নহে। হদয়বান্ ব্যক্তি 

মাত্রেই কখন নম] কখন অন্গুভব করিয়াছেন 

যে,আপনার ন্মেছের ব1 প্রেমান্থুরাগের পাত্রের 

ছুঃখমোচন বা স্থুখবিধনের জন্য ছুঃখ- 

'্বীকারেও ন্ুখ জ্ঞান হইয়া থাকে। যদি 

এই জগৎ সংস!রকে আপনার স্নেহ বা! প্রেমা- 

স্থর/গের পাত্র করিয়। জগৎ সংসারের সেবায় 

জীবন নিয়োজিত করিতে পারা যায়, তবে 

যেসে কাব্যময় জীবনে ছুঃখেও ম্ুখবোধ 

হইতে পারে, এ কল্পনা নিতান্ত অমুলক 

নহে। পরোপকাররূপ মহাত্রত গ্রহণ করিয়। 

সকলে সকলের ছুঃখ নিবারণে নিযুক্ত 

থাকিলে, পরস্পরের পরহিত চেষ্টায় কেবল 

সংসারের সাধারণ ছুঃখভার ভ্রাস হয় তাহা 

নহে, পরস্থুথ বিধানে এবং পরছুঃখ মোচনে 

সুখজ্ঞানে ব্যক্তিগত ছুঃখও হাস হইয়া ব্যক্তি- 

গত সুখ বৃদ্ধি হয়। আর যেহদয়ে এরণ 

বস্তুত সহাচতৃতি বম্বে) ছঃখে সে হরর 
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অনুত্ভূত করিয়াও সেশ্বদয় সমুদ্রবৎ অটল 

কে । যিনি এরূপ হাদয়ের অধিকারী 

ভিনি ছুঃখেও অনেক স্থলে ্ৃখান্গতব 

ফরেন। এ সংসারে আমরা যাহাকে হৃঃখ 

ধলি, অনেক স্থলে সে ছুঃখের মধ্যে সুখ 

নিহিত রহিয়াছে । সেই ন্মুখের জন্য সে 

ছুঃখও অনেক সময়ে বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠে । 

মনুম্যমন, মন্্ষাজীবন কাব্যময় করিতে 

গ্ারিলে অনেক দুঃখই এই ভাব ধারণ করে 

_ মনুষ)টজীবন এক প্রকার ইন্ত্রালে পরিণত 

হইয়া এক পনির্বচনীয় স্থখের উৎপত্তি 

করে। চন্দ্রশেখর কাব্যে, এ ব্রতের দীক্ষা- 

গুরু রমানন্গ শ্বামী; চন্দ্রশেখর শৈবলিনী 

বিরছে গৃহত্যাগী হইলে, রমান্না স্বামী 

তহাকে এই ব্রত অবলম্বন করাইলেন। 

অনন্ত বুদ্ধিশাসী, মানব হৃদয়ের কাণডারা, 

রম'মন স্বামী জানিতেন, এই মহাত্রত এ্রহণই 

চন্্রশেখরের শৈবলিনী বিচ্ছেদ ছুঃখ ভূলিবার 

এক মাত্র উপায় । চন্দরশেখরও গুরুর উপ- 

দেশে এই মহাত্রত গ্রহণ করিয়া দেখাইয়া- 

ছেন, ষে আপন ছুঃখ ভুলিয়া বিশ্বসংসারের 

ছঃখভার বহনের জন্য হৃদয় প্রস্থত করণে 

হৃদয়ের যে অলৌকিক বীরভাঁব তাহা! তাহাতে 

সম্পূর্ণ বিদ্যমান ছিল। চন্ত্রশেখর কাবোর 

তৃতীয় মহাপুকষ প্রতাপও পরহিতে: প্রাণ 

বিসর্জন করিয়া পরোপকার ধর্বের মহত্ব 

প্রতিপাদন করিয়াছে । কিন্তু প্রতাপের 

পরোপকার পরহিতে জীবনোৎসর্গ নহে, 

তাহা প্রভাপের প্রবল লোকধন্খ্ানূরাগের 

পরিচয়, ভাহ! প্রতাপের নীতি বীরত্বের 

প্রমাণ । চন্দ্রশেখরের পরোপকার ব্রত গ্রহ- 

গের অর্থ স্বার্থের অস্তিত্ব বিলোপ এবং 

পরার্থে দীবনোখ্সর্গ । প্রতাপ  মান্য-_ধর্শ 

দধাতারভ। 

বিহ্বল জশ্মমইতে পারে না। সুখ ছুঃখ | পালন জগ্ মন্গধ্য প্রবৃত্তর বেগ রোধেবা 

আত্মনিগ্রহে যে ক্লেশের উৎ্পন্তি প্রতাপকে 

তাহা সহা করিতে হইয়াছে। চন্দ্রশেখর 

দেব প্রকৃতি, চরিত্রে যে সকল মহস্তাবের-অব- 

তারণ করা হইয়াছে, তাহাই সে চরিত্রের 

প্রকৃতি, যখনই যে ভাব টদ্ধোধের কারণ 

উপস্থিত হইয়াছে, তখনই সেই ভাবের 
বিকাশ দেখিতে পাইরাছি । প্রতাপের বারস্ব 

প্রশংসনীয়, চন্দ্রশেখরের প্রকৃতি উচ্চ । রমা- 

নন্দ শ্বামীর প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিলে বোধ 

হয় কোন দেবতা হ্বগ ছাড়িয়া ভূতলে 

আসিয়া, প্রচ্ছন্ন ভাবে মানব সুঃখের উপশম 

চিন্তায় সর্বদা নিমগ্ন ছিলেন; চন্দ্রশেখরকে 

দেখি বোধ হয়, মন্ুষ্যের হুখ হণ কি 

তাহাই দেখিবার জন্য, আপনার হদয়মহত্বে . 

সংসারকে--এই সুখ ছুঃখময় মানবজীটবনকে 

কি রমণ্ীয় ভাবে সমাবৃত কর যাইতে পারে, 

মানুষকে তাহাই ণিখাইবার জন্য, কোন 

দেবত। মন্গষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; আর 
৷ প্রতাপ মানবশ্রেষ্ঠ, প্রতাপ দেখাইয়ছেন, 

মাচাষও দেবতা হইতে পারে । . 

৬ ইঞুরোপীয় জীবন কাধ্যমূলক, বিষয়ো- 

ন্ল্তির উপযোগী, বিষয় বাদনা পরিলিপ্ত ? 

হিন্দু সীবন ক।বামূলক, হিন্দুর মতে বিষয় 

প্রক্কতি সুখের বিকারী | বিষক্লোন্নতি. ও 

প্রতিপত্তিলাভ ইয়ুরোপটয় জীবনের লক্ষ্য ঃ 

হিন্দু জীবনের লক্ষ্য, বিষয় পন্বন্ধ হইতে যত 

বর সম্ভব বিচ্ছিন্ন থাকিয়া মনোজ গতের নুখ 

ংবর্ধান। ইয়ুরোগীয়ের লক্ষ্য বহাড়ম্বর / 

ছিন্দূর লক্ষ্য আভাত্তহিক সৌন্দধ্য ৷ ইঞ্ঈরো 

পীয় নভাত।: প্রকৃতির উপর মানবাধিগত্/ 

বিস্তারে শারীরিক স্ুখনচ্ছনাত! বুদ্ধি, আর 

তাহার সঙ্গে সঙ্গে, কার্ধ্যসৌকার্য্যার্থ এবং 

সামাজিক নখ শাস্তির জন্য, সামাজিক রীতি 



ত%২ 

' প্রক্লাতির উন্নতি / হিশুর যতে শরীরকে মনের 
অধীন করিয়া, অন্তর্জগতের উন্নতি সাধনই 

গ্রকৃত সভাতা--সমাজনীতির উন্নতি সে 
উন্নতির অন্তর্গত । ইয়ুরোপীয় সভাতার অর্থ 

মলুষ্ের নীচ প্রকৃতির উন্নতি-পাশৰ প্রকু- 

তির চরিতার্থতী; হিল্ষু সতাতার অর্থ মন্থু- 

ফ্যের উচ্চ গ্রকুর্তির উদ্দকর্ষসাধন-_-মনুযোরা 

দেবভাবের পরিপুষ্টি সম্পাদন । ইয়ুরোীয় 

সভ্যতার শিক্ষা “ তোমার পদোন্নতির, 

তোমার ন্থখন্দাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির চেষ্টা কর, যদি 
ফোন প্রবৃত্তির পরিতোষ করিতে গেলে, যাদি 

কোন প্রলোভনের অনুগামী হইলে, সাসা' 

জিক গ্ুখশাস্তির ব্যাঘাত জন্মে, তকে তাহ! 

হইতে বিরত থাকিও. কারণ এরূপ সমাজবধর্্ম 

প্রতিপালন ন।৷ করিলে তোমার আমার সক- 

লেরই অশান্তি জম্মিবে ।” 'হন্দু সভ্যতার শিক্ষ 

“শরীর সন্বদ্ধীয় যাহ1,তাহ! কিছুই নহে--তাছ। 
অধম প্রকৃতির উপযুক্ত, উত্তমের তাচ্ছলোর 

দিনিস? হৃদয়েয় উন্নতি কর, তোমাতে.যে 

দেবভাব আছে তাহ! পরিপুষ্ঠ করিয়৷ ভাথাঁর 
উৎকর্ষ সাধন কর, তোমার নীচ প্রকৃতি, 

পাশব প্রবৃত্তি, আপনিই বিলুপ্ত হইবে, গ্লেন 
ভনে তোমাকে কৃ করিবে না, তুমি 

দেবত্ব লাভ করিবে ।” প্রতাপ-স্থট্ি ইয়ু 
বোপীয় সমাজেও সম্ভবপর? কিন্তু হিন্দু 

মন্তিষ্ক ভিন্ন, চন্দ্রশেখর এবং তছুপরি রমানন্দ 
আমীর স্াতি কতদুর সম্ভর বলিতে পরি না। 
প্রতাপকে বইনরোপীয় সভাতার পূর্ণ আদর্শ 

ধরিলে, কবির মনোরম স্যপ্ি চন্তরশেখর ও 

রমানন্দ স্বামী দেখাইতেছে সে সভাতা এখ” 

মও কত নিকু্, মানবজাতির পুর্ণোন্াতি 

হইতে এখনও কতুরে। প্রতাপ বিবসী; 

কিন্ত বিষয় স্থন্ধবীর নিক ভাব বিরহিত ; 

লোকবর্দাম্্রাগ, নৈতিক উন্নতি, ভাহাডে 

'ঈধাভীয়িত ) 

পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে--ইহাই হিক্ষু সভ্যতা 
প্রারস্ড'। চন্ত্রশেখর বিষয় মধো বিচরণ করি- 
গেছেন, কিন্ত বিষয় তাহাকে আকু্ই করিতে 

পারেনা; তিনি বিষয়ম্পৃহা শৃষ্ঠ, বিষয়ীর 
অস্তভূ্ত হুইয়াও বিষয়ী নহেন-_ ইহাই হিল 
সভাতার পার্থিব পূর্ণাবস্থাঁ। রমানন্দ শ্বামী 

বিষয় সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া মানব 

তুঃখ নিরাকরণ চিস্তায় নিমগ্ন র্থিয়াছেন, 

ক্তির কৃশল কামন]। করিতেছেন) নিজের 
জন্য কিছুই নহে; সকলই পরের জন্য--ইহাই 

হিন্দু সভ্যতার চরম, অতিবিষয়িক, বা স্বর্গীয় 

জবন্থা। বছ শতার্বী পূর্বে, বন্ছ শতাব্দীর, 
চিন্তায়, হিন্দু যাহা বুঝিয়ছিল, চন্ত্রশেখর- 
প্রণেতী। আজ নুতন করিয়। বঙ্গ সমাজকে 

তাহাই শিখাইতেছেন ॥। চন্দ্র শেখররচয্রিত। 

কেবল কবি নহেন, তিনি সমাজের শিক্ষা- 
গুরু । প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, রমানন্দ শ্বামী-_ 
এই তিনের সন্ত্িলনে মানৰোন্তির পুর্ণা- 

বস্থা, আর এই পূর্ণভাব বুঝিবার, জন্ত 
অসম্পৃণ” অধম প্রকৃতিরও. প্রক্লোজন। 

যেমন উত্তমের মধ্যে রমানন? স্বামী বুঝি” 
বার জন্য চন্দ্রশেখরের, প্রয়োজন, চন্দ্রশেখর, 
বুঝিবার জন্য প্রতাপের প্রয়োজন, তেম- 

নই প্রতাপের মহত্ব বুবিবার জন্য অধম. 

ফর ও তকির অন্তিত্ব অপরিস্থার্যয ॥ 

আরার জীবিত. দৃষটাস্তে সমাজধর্ের প্রয়ো-: 
জনীয়তা: বুঝিবার জন্য, প্রতাপের নীতি- 
বীরত্ব, চন্দ্রশেখরের . হুদয়মহুত্, আর সুনা- 

রীর প্রকৃতির সৌনাধর্য বুঝিবার জন্য টশব- 

লিনীর মতিত্রম্ড আবশ্তক । হিন্দু সকল 
ছাঁড়াইয়া, বিষয় সম্বন্ধ একেবারে. পরিহার 
করিয়া রমানন্দ স্বামীতে পরিণত হইবার 

চেষ্ী করিয়াছিলেন? মন্ুষা প্রকার্তি বিরে- 
চন] করিলে, মাধব সমাজের সর্বাঙগে এর. 
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উন্নতি অধাঁধা বলিয়া প্রতীতি হর়ু। এ 

সকলের সম্বায়েই মনুষা সমান্দের প্রকৃত 

টন্নভাবস্থা, ইহা! ছাড়াইয়া অধিকতর উচ্চে 

উঠিবার জন্য, অধিকতর ন্বুখভোগের জন্য 

বোধ হয় মন্ষোর ন্ষ্টি হয় নাই, ইহাই 

বোধ হয় মানুষের ভাগ্য। সমাজে দশ 

বিশ জন রমানন্দ স্বামী, আর এই রূপ 

গুরু কর্তক উপদিষ্র পরহিত-ব্রতাবলম্বী 

ছুই চারি শত চত্দ্রশেখর থাকিবে । অব- 

শিষ্টের অধিকাংশ প্রতাপ হইবে; তাহার 

সঙ্গে সঙ্গে অবস্ত ছুই চারি জন ফষ্টর ও 

তকিও থাকিবে | তাহ হইলেই মানবোন্নতির 

অব্যাভািত | 
টং 
৩১৩ 

চরম হইল। মনুষ্যমাত্রেরই অধম প্রন্কৃতির 

কিলোপ করিয়া আমিশ্র দেবভাব সংস্থা 
পনের, মন্ষ্যমাত্রকেই রমানন্দের স্যার সন্ভা- 

সীতে পরিণত করিবার চেষ্টা অতি মহৎ 

হইলেও শ্রমপূর্ণ বলিয়া! আমাদের বিশ্বাস 

আর হিন্দু সভ্যতার পতনও) বোধ হয়ঃ 
প্রধানতঃ এই অ্রম হইতে উৎপন্ন । চক" 

শেখর কাব্যে ইফুরোপীয় সভ্যতার অভাব. 

এবং হিন্দু সভ্যতার ভ্রম, এ উভয়ই প্রদ-- 
শিত হইয়াছে । চন্দ্রশেখর কাব্যে, কৰি 

মানব সমাজের পূর্ণাবস্থার আদর্শ অস্কিত 
করিগাছেন। এ সামান্ত স্থতটি নহে। 

জীবন গতি নিণয়। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ। 

মনুষ্যদিশের সামাজিক অবস্থার বৈষম্য | 
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মানব জাতির আদিম অবস্থায় এক 

একটী পরিবার এক একটী স্বতন্ত্র জাতির 

গায় অপরাপর পরিবার হইতে সম্পূর্ণরূপে 

বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থিতি করিত। প্রত্যেক 

পরিবারস্থ পিত1] কিম্বা গৃহম্বামী আপন 

আপন পুত্র কম্তা ও অপরাপর পরিবার- 

বর্গকে অপ্রতিহত ক্ষমতা সহকারে শাসন 
করিছেন। তৎকালে পিতা কিন্বা গৃহন্বামীর 

আদেশই গৃহস্থিত পরিবারবর্গের ষন্বন্ধে এক 
মাঅ বিধান (আইন) রলিয়া পর্নিগপিভ 

হইত। পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি কোন অপ- 

রাধ করিলে পিতা কিন্বা গৃহশ্বামী তাহা- 

দের প্রাণদণ্ড পর্য্যস্ত করিতে পারিতেন। 

বর্তমান সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় রাজ! 

কিন্বা শাসন কর্তাদিগের পারম্পরিক ব্যব- 
হার ও কাধ্যের মধ্যে যন্সুপ বাহ্যিক 

আড়ম্বর দৃষ্ঠ হয়, পৃথিবীর আদিম অব্- 

স্থায় এক একটী পরিবারের সহিত অপরাশ. 

পর পরিবারের পারস্পরিক ব্যবহার তদ্রুপ 

বছিক জাড়ত্বরপরিপুর্ণ ছিল। দেই-সকল- 
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বাহ্যিক আড়ম্বরপরিপূর্ণ কার্ধ্যকঙগাপই কাল- 

সহকারে বিবপ্তিভ. হইয়। বর্তমান সভ্যতা 

সন্ভূত শিষ্টাচার রূপে বিকাশিত হইয়াছে ।* 

. বর্তমান সময়ে আমরা এক একটী নর 

:মীরীকে সমাজের এক একটা পরমাণু 

স্বরূপ মনে রি? কিন্তু পৃথিবীর আদিম 

অবস্থায় শ্রক একটী পরিধার সমাজের এক 

একটী পরমাণু হ্বপূপ ছিল। তৎকালে 

জন বিশেষের বিচ্ছিন্ন' ও স্বতন্ত্র অবস্থ। 

“কখন ব্যবহার ও কার্য্যেতে ত্বীকূত হইত ন1। 

এক একটী পরিবারের সর্ব প্রকার সম্পত্তি, 

এবং ব্যবহারোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র সকল 

"পারিবারিক সম্পত্তি বলিয়। পরিগণিত হইত। 

'পরিবারস্থা জনবিশেষের কোন প্রকার 

্বতন্ত্র ত্বত্ত ও অধিকার ছিলনা । এক 

'পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি অপয় কোন পরি- 

বারের বিরুদ্ধে অন্যায়াচরণ করিলে অনিষ্- 

কারী ব্যক্তির পরিবারস্থ সমুদায় লোককে 

€ বিশেষতঃ গৃহশ্বামীকে) ভজ্জন্ত অপরাধী 

হইতে হইত। ভারতবর্ষে ঈদ্ষশ আদিম 

সামাজিক অবস্থা কালসহকারে নানা 

প্রকার রূপাস্তরিত হইয়া যে দীর্ঘকাঙ্গ 

ব্যাপিয়। প্রচলিতছিল, তাহার কোন সন্দেহ 

নাই। মহাভারতে কথিত হইয়াছে যে, রাজা- 

যুধিঠির শকুনির 'নিকট অক্ষ ক্রীড়ায় পরা- 

দ্গিত হইলে ভীমার্জন প্রদতি সমুদাঁয় 

ভ্রাতাগণই যুধিষিরের প্রতিজ্ঞা দ্বারা আবদ্ধ 

হইয়াছিলেন। 

. বর্তমান সময়ে এক দেশীয় রাজার 

সহিত জঅন্গচ কোন দেশীয় রাজার কোন 
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সন্ধি সংস্থাপন উপলক্ষে বন্রপ নানাবিধ, 
বাহ্যিক আঁড়স্রপূর্ণ কার্যকলাপ অঙ্গপ্টিভ 

হয়; মানবদদিগের আদিম অবস্থায়ও বিবাহ 
উপলক্ষে এক পরিবারে একটী কন্যা 
অপর পরিধারের কোন ব্াক্তির নিকট 

সম্প্রদান করিবার সময় তাদৃশ বাহ্য আড়- 

স্বর পরিপূর্ণ নানাবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান 

হইত বিবাহ উপলক্ষে ভারতবর্ধীয় পুরা-প্রচ- 
লিত গোত্রাস্তর প্রথ, এতভাদৃশ সামাজিক 

ব্যবহারের বিদ্যমানতা বিলক্ষণ: রূপে 

সপ্রমাণ করিতেছে। কন্যার পিতা কিন্ত! 

কন্যা পক্ষীয় পরিবারের গৃহম্বামী অগ্নিসমক্ষে 

কন্যাকে শ্বীয় গোত্র হইতে বিবর্জিত 

করিয়া বিবাহার্থী বরের গোত্র ভুক্ত করিয়! 

দিতেন। গোত্রাস্তর কার্ষে্র প্রকৃত মৌলিক 
অর্থ_«“ এলেকণ পরবর্তন” (00729 ০: 

91150106100) গোত্রাত্তর কার্ধয ছারা 

গোত্রাস্তরিত কন্তা এক পরিবারের গৃহস্বামীর 

শাসনাধীন হইতে নিমুক্ত হইয়া অপর 
পরিবারের গ্ৃহন্দামীর শাসনাধীনে অর্পিত 

হইত। আর্থৎ এক পরিবার হইতে বিস- 

জ্জিত হইয়া অপর পরিবারের অঙ্গীভৃত 

হইত। পুরাকালে কেবল কন্যাগণ গোত্রা- 
স্তরিত হইত না, সময় সময় যুবকগণও 

গোত্রাস্তরিত হইয়া অপরাপর পরিবারের 
অঙ্গীভূত;হইত। পুকুষদিগের ঈদৃশ গোত্রা- 

স্তরপ্রাপ্তির প্রথা হইতেই নানাদেশে দত্তক 

গ্রহণের প্রথা সমুক্পন্ন হইয়াছে। 

কিন্ত কাল সহকারে এই প্রকার গোত্রা 

স্তর প্রথা এবং অনান্য বহুবিধ কারণ 

নিবন্ধন ভিন্ন ভিন্ন বিচ্ছশ্নাবস্থাপন্ন পরিবার 

সমূহের মধ্যে সম্মিলন ও সন্ভাব. উৎপন্ন 

হইতে লাগিল। এবং তগপরে কার্ধ্যবিভাগ 

কিছ্ব। পরম বিভাগ (১3৯:00.0£-190১0%2) 
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পদ্ধতি বছল পরিমাণে প্রবর্তিত হইলে ভিন্ন 

ভিন্ন পরিবার পরস্পরের সহিত নানাবিধ 

সামাঞ্জিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিল ।* কিন্ত 
সমাঁজিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেই ভিন্ন ভিন্ন 

পরিবারের পারস্পরিক সামাজিক অবস্থার 

বৈষম্য সমুপস্থিত হইল। বস্ততঃ ভিন্ন ভিন্ন 

পরিবার পরম্পরের সহিত সামাজিক হৃত্রে 

সম্মিলিত হইলে তাহারা সমান অবস্থাপন্ন 

হইয়। অধিক কাল সমভাবে অবস্থিতি 

করিতে পারে না। ঈদৃশ সামাজিক বৈষম্য 

যে সকল কারণে সমুত্পর হয়, তাহাই 

এই পরিচ্ছেদ উল্লিখিত হুইবেক । 

এই পুস্তকের তৃতীয় পরিচ্ছেদে উল্লি- 

ধিত হইয়াছে যে, এক একটী পরমাণু 

বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কি ভাবে অবস্থিতি করে 

এবং কিরূপ আকার ধারণ করে, তাহা 

নির্ণয় করা যেরূপ আমাদিগের সম্পূর্ণ 

সাধ্যাতীত, সেই প্রকার সামাজিক ভারা- 

পৃষ্টমানব প্রকৃতি কর্পনাতীত বলিয়া প্রতীয়- 
মান হয়া এক একটী জড় পদার্থকে 
আমর! পরমাণুর সমষ্টি বলিয়া! মনে করিয়া 
ধাকি। কিন্ত জড়পদার্থ হইতে এক একটা 

পরমাণু তুলিয়। লইতে পারি না। মনুষ্য 
সমাজ হইতেও এক একটা নর নারীকে 

বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার জীবনগতি নির্ণয় 

করা যায় না। বস্ততঃ মানবমণ্ডলীর 

আদিম অবস্থা পর্যালোচনা করিলেও একে- 
বারে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্য সংসর্গ শুন্য মানৰ 
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জীবন কোথাও ছৃিগোচর: হয় না। 
তাহাদের সেই আদিম অবস্থাতেও তাহার 
ছুই চারি কি দশ বাঁরটী মনুষ্য একত্রিত 
হইয়া (অর্থাৎ এক পরিবার' ভূক্ত হইয়1) অব. 

স্থিতি করিত। ঈদৃশ পরিবার ভুক্ত হইয়! 

বাঁদ করিবার পূর্বে আদিম মনুষ্যগণ পশ্বা* 

দির শ্যায় খ্বতস্ত্র ম্বতন্ত্র ভাবে কিরপে 

বিচরণ করিত, তাহা নিশ্চযয়রূপে সহজে 

অবধারণ করা বায়' না। ডারউইনের 

মতান্ুুসারে মনুষ্যগণ পরিবার-তুক্ত হৃই* 

বার বৃহুপূর্বণে বানররূপে বিচরণ করিত; 

এবং সেই বানর দেহ হইতে মন্ুষ্যাকারে 

বিবর্তিত হইয়া বিকাশিত হইলে ক্রমে 

পরিবারব্দ্ধ হইয়া বাপ করিতেছিল। 

কিন্ত বানর দেহ হইতে কি কি ঘটনাও 

কিরূপ অবস্থ। প্রযুক্ত মনুষ্যদেহ সমুৎ্পন্ন 

হইল, বানর জাতি কতদূর সমুন্নত হইলেই 
বা মনুষ্য দেহ ধারণ করিতে পারে, এবং 

বর্তমান সময়ে ছুইটি প্রাচীন বানর কেন 

মনুষ্য হইতেছে না, তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত 

কারণ ডারউইন বোধ হয় উল্লেখ করেন 

গাই, অথবা ডারউইন্রে মত সম্পূর্ণ রূপে 

অবিশ্বান করিলেও তাহা উপহাসাম্পদ 

বলিয়া! মনে করি না। এই সম্বন্ধে আমাদের 

এই মাত্র বক্তব্য যে, এই সকল ছুরহ প্রন 

মীমাংসা! কর! আমাদিগের সাধ্যাতীত বলিয়! 

বোধ হয়। কিন্ত বিজ্ঞান চক্ষে দৃষ্টি করিলে, 

মানব জাতির ন্বট্টি সম্বন্ধে বাইবেল ও বেদ 
গ্রভৃতি ধর্শশান্ে ষে প্রকার মত প্রতিপাদিত 

হইয়াছে, _তদপেক্ষা ভারউইনের মত অধিক- 

তর যুক্তিসঙ্গত বলিয় বোধ হয়। পর-. 
মেশ্বর যে স্ৃতির প্রারভ্ে একটি জী ও একটু 

পুরুষ স্ৃপ্তটি করিয়াছিলেন, এবং শমুদায়' 

যানবমগ্লী তাহাদিগের বংশসভৃত,. . ঈতৃ 



রঙ 
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হুক্তি বির্ন্ধ' মত কোন চিক্তাশীল ব্যকিই 
গ্রহণ করিতে পারে না। জগতের আদিম 

মন্ধষ্য প্রকৃতি পর্যালোচনা করিলেও 

তন্মধ্যে সামাজিক ভাব নিবন্ধন প্রত্যেক 

মানব জীবনে বিবর্ভনবিকাশিত জীবন 

গতি পরিলক্ষিত হয়। ম্দৃতরাং একটা মী 
ও'একটী পুরুষ যে জগতে প্রথমতঃ ত্য 

হইয়াছিল, ঈদৃশ মত আমর! কোন ক্রমেই 
ঘুক্তিসিদ্ধ বলির মনে করি না । 

বিবর্ডনবিকাশিত জীবন গতির প্রকৃত 

অর্থ কি, তাহা এতদপূর্ববভ্ঁ পরিচ্ছেদে 

একবার উল্লিখিত হইয়াছে। পরমাণু কিস্বা 
ঘআংশ সমূহ শ্বীয় স্বীয় গারমাণব গতি কিন্বা 
আভ্যন্তরিক গতি বিলোপাস্তর প্রক্ষিপ্ত 

এবং বিচ্ছিন্নাবস্থা হইতে রূপাত্তরিত হইয়া 

ংঘোগাবস্থ। প্রাপ্ডিনিবন্ধন, যদি প্রত্যেক 
পরমাণু কিম্বা অংশ যে সকল অঙ্ঠান্য পর- 

মাণু কিম্বা অংশের সহিত সংযুক্ত হয়, 
তাহাদিগের প্রকৃতি ও গণ লাভ করে, এবং 

তল্লিবন্ধন সংযোগোৎ্পন্ন পদার্থের প্রত্যেক 

পরমাখু কিম্বা অংশ পূর্বে অসংযুক্ত অবস্থা" 

সন্ভূত স্বকীয় একবিধ প্রকৃতি ও গুণে 
আধার না হইয়! তৎ্পরিবর্তে বিবিধ প্রকৃতি 

গুণের আধার হয়) এবং প্রকৃতি ও 

গুণ সম্বন্ধে আবার প্রত্যেক পরমাণু কিস্া 

অংশ বিভিন্নত! লাভ করে, তাহা হইলে 

ভাহা'র। প্রত্যেকেই যে বিবর্তিত হইয়। নুতন 

আকারে বিকাশিত হইল, এই প্রকার বলা- 

যাইতে পারে। 

.. কিন্তু বিবর্তন নিবন্ধন বিকাশের এই 
যংজ্ঞাটী সাধারণের সহজ বোধগম্য করি- 
বার জন্ত উদাহরণ দ্বারা ইহার এক একটা 
ংশ গৃথক রূপে ব্যাখ্যা কর! ৪ বোধ 

হইতেছে। . 7. 

'আধ্যভারত | ($ম খণ্ড, এম লংখ্যা | 

একটী পরিবারের মধ্যে-্থামী শ্রী পুত্র 
ও কন্তা এই চারিটী লোক অবস্থিতি 
করিতেছে । এই পরিবারস্থ এক একটী 
লোক এক একটী পরিমাণু শ্বূপ। এই 
চারিটি পরমাণুর সংযোগ কিম্বা সম্মিলন 
দ্বার একটী পরিবার গঠিত হইয়াছে। 
কিন্ত ঈদৃশ চারিটা পৃথক পৃথক পরমাণুর 
সংষোগ কিন্বা। সন্মিলন নিবন্ধন এক একটা 

পরমাণু কিম্বা লোক আপন আপন প্রকৃতি 

সম্বন্ধে যেষে প্রকার অবস্থাস্তর প্রাপ্ত হয়, 

তাহা! পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বিবর্তন 

বিকাশিত জীবন গতির অর্থ সন্বদ্ধে সম্যক 

রূপে ব্যুৎ্পত্তি লাভ হইতে পারে। 
প্রথমতঃ এই চারিটা পরমাণু কিস্বা 

চারিটী লোকের প্রত্যেকেরই জীবনের পার- 
মাণব গতি কতক পরিমাণে হাঁস না হইলে 

তাহারা পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইতে 

সমর্থ হইত না। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই 

জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে অপর তিন 

বাক্তির অভিপ্রায় অন্থুসারে কাধ্য করি- 

বার জন্য আপন স্বাতন্ত্র্য ও ক্বাধীনতা। বিস- 

জ্ছন না করিলে পরস্পরের সহিত সম্মি- 

লিত হইতে পারিত না। ন্ৃতরাং এইস্থানে 

বিচ্ছিন্ন অবস্থাপন্ন চারিটী পরমাখু কিন্বা 
চারিটী মনুষ্য হ্বীয় ্বীয় জীবনের শ্বতন্ত্রগতি 
বিসর্জন নিবস্ধন সংযোগবস্থা প্রাপ্ত হইল। 

কিন্ত আবার এই সংযোগাবস্থা প্রাপ্তি নিব- 

হ্ধন (অর্থাৎ একত্রিত হইয়। বাম করি- 

তেছে বলিয়া!) তাহাদের প্রত্যেকের জীব- 

নের অবস্থা পারস্পরিক ব্যবহার ও কষ্ট" 
দ্বার রূপান্তরিত হইতে থাকে । অর্থাৎ 

পিতার শারীরিক ও মানসিক কা্যকলা- 

পের ফলাফল ও দোষ গুণ শ্বী; পুত্র ও 

কন্তার জীবনের পরিবর্তন করে? জীর 
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শারীরিক ও মানসিক কার্ধযকলাপের দোষ 
গুণ স্বামী, পুত্র ও কন্যার জীবন রনূপার্জরিত 

করে; পুজ্রের কার্যকলাপের ফলাফল, 
গিতা মাতা ও ভগ্নীর জীবনে পরিবর্ভন 

আনয়ন করে; এবং কন্যার কার্যাকলাপের 

ফলঘারা অপর তিন জনের জীবন গতি 

রূপাস্তরিত হইতে থাকে। এই চারিটী 
লোকের মধ্যে কোন সংযোগ না থাকিলে 

এবং তাহারা প্রতোকেই পরস্পরের সহিত 

বিচ্ছিন্ন হইয়া কালযাপন করিলে, একজনের 

কার্যকলাপের ফল অপরের জীবন স্পর্শ 

ফরিত না। স্তরাং সংষোগাবস্থা প্রাপ্তি 

নিবন্ধন প্রত্যেকের জীবনগতি অপরাপরের 

কার্যকলাপের বারা রূপাত্তরিত হইতেছে । 

কিন্ত ইহাদের পারস্পরিক কার্ধাকলাপ 

দ্বারা গ্রত্যেকের জীবনগতি রূপাস্তরিত ইই- 
লেও ইহার! সকলেই এক প্রকার জীবন 
প্রাপ্ত হয় না। ইহার প্রত্যেকেই পর- 

স্পরের গুণ ও প্রকৃতিসন্ভৃত ফলাফল 

সম্ভোগের অধিকারী হইয়াও জীবনের অবস্থা] 

সম্বন্ধে বৈষম্য ও বিভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। 

ইহাদিগের মধ্যে এক জন পিতার প্রকৃতি, 

ছিতীয় মাতার প্রকৃতি, তৃতীয় পুত্রের প্রকাতি 

এবং চতুর্থ কন্তার প্রকৃতি লাভ করিতেছে। 

এইক্ষণ চিত্ত! করিয়া দেখিলে সহজেই 
উপলব্ধি হইবেক যে, ত্রিবিধ পরিবর্তন 
দ্বারা কোন বস্ত কি বিষয় বিবর্তিত হইয়া 
বিকাশিত হয় । 

প্রথম১--পরমাণু কিম্বা অংশ সকল 

হ্বীয় পারমাণব গতি অথবা জআাভ্যনস্তরিক 

গতি বিসর্জন পূর্বক পরস্পরের সহিত 
সংযুক্ত হয়। 

দ্বিতীয়তঃ--পরমাণু কিন্বা অংশ সকল 

পরমন্পরের মহিত সংযুক্ত হইলে ভাহাদ্দিগে্ 

'অব্যভারত | ৮১৭ 

প্রত্যেকের প্রক্কৃতিই পর্পরের সংঘর্ষণে রূপা- 
স্তর প্রাপ্ত হয় এবং প্রত্যেকেই অপরাপর 
সকলের প্রকৃতি ও গুণের ফলাফল লাভ করে। 

তৃতীয়তঃ-_-প্রত্যেক পরমাণু কিন্বা অংশ 
পরস্পরের গুণ ও প্রকৃতিসস্ভূত: ফলা- 
ফলের দ্বারা দ্ধপাস্তরিত হইলেও তাহার! ' 

সকলে এক প্রকৃতিবিশি্ হুইতে পারে না। 

প্রকৃতি ও গুণ সম্বন্ধে তাহারা প্রতোকেই 
বিভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। এবং সমজাতীয় 
ভাব (/0710%0080082885) পরিতাগ পূর্বক 

বিষমাবস্থা!। (10669702908098)998 ) লাভ 

করিতে থাকে । 

সংযোগোত্পন্ন পদার্থ কিম্বা বিষয়ের 

অংশ কিস্বা পরমাণু সকল যে সমস্ত কারণ 

নিবন্ধন এক প্রক্কৃতিবিশিষ্ট না হইয়া 

প্রকৃতি ও গুণ সম্বদ্ধে বিভিন্নত। লাত করে, 

তাহাই বর্মন পরিচ্ছেদের একমাত্র 

আলোচা বিষয় । এবং আমরা এইক্ষণ 

ভাহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব । 

বিশ্ব-সংসারের স্য্টি কৌশলমধ্যে গতির 
অক্ষয় বিদ্যমানতা (00061170165 01 100. 

&০7) এবং শক্তির বিলয়শৃন্ত অবস্থিতিই 

(09:515691509 0? 10:০6 ) অবিশ্াস্ত পরিব- 

9নের মূলকারণ। যদি গতি ও শক্তির 

রূপান্তর ভিন্ন কোন প্রকার বিল সম্ভব- 

পর হইত, তবে বিশ্বসংসারের পরিবর্ত- 

নের শ্লোত কোন এক সময়ে অবস্ঠ শৃগিত 
হইত। গতি গশক্তির অবিনশ্বরত্ব প্রযুক্ত 

বিশ্বসংপার মধ্যে কোন পদার্থ অবস্থা, ঘটনা 
কিস্বা বিষয় পরিবর্ভন-শৃদ্য হিইয়া অবস্থিড়ি 
করিতে পারে না। মনুষ্যদিগের সামাজিক 
অবস্থার বৈষম্যের মূল কারণ, শক্তির বিল, 
শৃন্ত অবস্থিতি ও গতির অক্ষর বিদ্যমানতা। 

কিন্তু শক্তি ও গতি সকল পরিবর্তনেরই খল 
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কারণ। ম্ুতরাং কোন পরিবর্তন বিশেষের 

কারণ নির্ণয় করিতে হইল, তাহার অব্য- 

বহিভ কারণ সর্বাঞ্রে উল্লেখ কর! উচিত। 

ক্রমাম্বয়ে মধ্যবর্তী অবাবহিত কারণ সকল 
উল্লিখিত না হইলে আদি কারণ ও শেষ 

ফল, এতছ্ভয়ের মধ্যস্টিত নংযোগ উপলদ্ধি 

হইতে পারে না। বুষ্টির কারণ সমুদ্র, এই 
প্রকার কথিত হইলে বৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে 

সমাক বুৎপত্তি লাভ হয় নাঁ। কিন্ত উত্তাপ 

দ্বারা সমুদ্র জল বাস্পরূপে পরিণণ্ত হয়; এবং 

বাম্প হইত মেঘের উৎপত্তি হয় ও মেঘ 
হইতে বৃষ্টি হয়, এই প্রকার মধ্যবর্তী কার্য 
কারণ সকল উল্লিখিত হইলে সমুদ্র জল যে 
বৃষ্টির কারণ, তাহা সহজেই হদয়ঙগম হইতে 

পারে। অতএব সামাজিক বৈষমের অব্যব- 

হিত কারণ সর্বাগ্রে উল্লেখ করা উচিত। 

পরমাণু কিস্বা অংশ সমূহের সম্মিলন 

দ্বারা কোন সংযোগ-উৎ্পন্ন পদার্থ কিন্া 
বিষয় ক্জিত হইলে প্রতোক পরমাণু কিনব! 

ধশের পারম্পরিক সম্বন্ধ (07110811166 

097006008)ও অবস্থানের বিভিন্নতা নিবন্ধন 

ভাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতা উপস্থিত 

হয়। অসংখা অনংখা পরমাণু দ্বারা পৃথিবী 
নির্শিত হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর কেন্দ্রের 

: নিকটবর্তী মংস্থাপিত পরমাণু সকল পৃথিবীর 
ৃষ্টস্থিত পরমাধু অপেক্ষা মধ্যাকর্ষণ দ্বারা 
অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হইতেছে । ম্মতরাং 

পৃথিবীর কেন্দ্রের নিকটবর্তী স্থানের পরমাণু 
এবং পৃথিবীর পৃষ্টস্থিত পরমাণু এতছৃভয়ের 

মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে । * আবার 

কপ 100 2 ৪0100880162 2৪ 
820)606 6০0 &. 01012010910) 108 ০011801- 
695065) 81278 012979060) ০০)৭1/1০06৫, 
87৩ 01761911000 20001960, ৮--17829610 
379008%, ৃ ও 

নব্যভারত ৷ (১ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা । 

পৃথিবীর. উপরিস্থিত পরমাণু সকল সুর্যের, 
উত্তাপে যদ রূপাস্তচিত হয়,পৃথিবীর গর্ভস্থ 

পরমাণু সেই প্রকার সমভাবে স্ুর্ষ্যোত্তাপ 

দ্বার। পরিবর্তিত হয় ন1। স্ততরাং সংযোগ- 

উৎপন্ন পদার্থের পরমাণু কিম্বা অংশ সকল 
স্বন্ন অবস্থানাহুসারে প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভি- 

নত প্রাপ্ত হয় ।. 

কিন্তু এতপ্তিন্ন আরও অসংখ্য অসংখ্য, 

কারণ নিবন্ধন সংযোগ-উৎ্পন্ন, পদার্থ কিনব! 
বিষয়ের পরমাণু কিম্বা অংশ সমূহের মধ্যে 

বিভিম্নতা সমুপন্থিত হয় । আমর! সংক্ষেপে 

এই মাত্র বলিতে পারি যে, সংযোগ-উত্পন্ন 

পদার্থ কিম্বা বিষয়ের পরমাথুকি অংশের 

সমজাতীয় অবস্থা সর্বদাই অচিরস্থায়ী এবং 

বিচলম্পন্ন | (076 ৫0200161010 0৫ 1)010006- 

09107 15 2, 00101610107 01862010 0011 

1) অংশ কিন্বা পরমাণু সকল সংযুক্ত 
হইলে তাহাদিগের সমজাতীয় ভাব কখনও 

সমরক্ষিত হইতে পারে না তাহার। বিষমা- 

বসত প্রাপ্ত হইয়া! ভাবী পরিবর্তন পর্য্যক্ত 

সেই ভাবে অবশ্থিতি করে। 

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, মানব, 
জাতির আদিম অবস্থায় এক একটী পরিবার 
একটী পৃথক জাতির ন্যায় ম্বতস্তরভাবে অব- 

স্থিতি করিত। কিন্তু কাল সহকারে সেই 

সকল হ্বতস্ত্র তন্ত্র পরিবারের সম্মিলন ঘারা' 

সমাজ গঠিত হইলে, তাহাদের পরম্পরের 

অবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্নত| উপস্থিত হইয়াছিল । 
বস্কতঃ সামাজিক অবস্থার বিভিন্নতা বিবর্তন 

নিবন্ধন বিকাশের অবপ্তস্তাবী ফল। তুল- 
য্ত্রের (৫9193) ছুই দিকে সমান ভাব বিশিষ্ট 

বস্ত 'রাখিলে যদ্্প মুহূর্তকাল সাম্যাবস্থার 
অবস্থিতি করিতে না করিতে বিচলিত সম- 

ভাষ প্রেদুক্ত এক দক নিম্নগামী এবং অপর 
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দিক উপরে উঠিতে থাকে, সেই প্রকার 

মনুষ্যগণ সামাজবদ্ধ হইবামাত্র বিচলিত 

সমতা ( 0868019 90811 ) প্রাপ্ত হইয়া 

বিষমাবস্থা লাভ করে। বস্থতঃ বিচলিত 

নমভাব যে কেবল যঞ্্রবিজ্ঞানের (10৩- 

0:79) তুলষস্ত্র প্রভৃতির কার্ধ্য মধ্যে পরি- 
লক্ষিত হয়,তাঁহ1! নহে । বিশ্বসংসারের সমুদাঁয় 

সংযোগ-উৎপন্ন বস কিন্ব। বিষয়ের পরমাণু, 

কিন্ত! অংশ সকল সংযোগ নিবন্ধন বিচলিত 

সমভাব প্রাপ্ত হয় । প্রত্যেক স্ুসভ্য জাতির 

ইতিহাস পাঠ করিলে দেখ! ষায় যে, সমাজা- 

বন্ধ মানবমণ্ডলীর জীবন বিচলিত সমভা- 

বাপন্ন হইয়া অবস্থিত্তি করে। ফরাশি 

দেশীয় রাজবিপ্রবের ইতিহাস (11997 

0? 670 [900] 03৪০10610) ) মানব- 

দিগের সামাজিক জীবনের বিচলিত 

সমভাবের বিদ্যমানতা। ম্পষ্টাক্ষরে সপ্রমাণ 

করিতেছে। কিন্ত মানব জীবনের বিচলিত 

সমভাঁব সমাজগঠন কালে যদ্দ্রপ অন্ভূত 

হয়, সমাজগঠন কার্য পুর্ণ হলে আর তদ্রূপ 

থাকে না। সামাজিক উন্নতির (৪0০1) 

10269৪ ) মধোই কেবল বিচলিত সমভাব 

পরিলক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে সামাজিক 

শৃঙ্খলার স্থায়ীভাব (9০০1%] 0:0৬] ) দু়- 

রূপে সংস্থাপিত হইলে মানব জীবনের বিচ- 

লিত সমভাব বিষমাস্থায় পরিণত হইয়। 

স্থায়ী বিষমাবস্থা অবলম্বন করে। 

ফরাশিদেশের রাজা, ষোড়শ লুইর 

প্রাণদণ্ডের পর ফরাশিদ্িগের সামাজিক 

শৃঙ্খলার স্থায়ীভাব (৪০০/০1 ০:0০: ) রাদ্দ- 

বিপ্লব নিবন্ধন একবারে বিনষ্ট হুইল। 

ঈদ্শ সামাজিক বিশৃঙ্খলার সময়ে মানব 
জীবন ম্বতাবতঃই বিচলিত সমভাব (9০৪ 
9৮১] €9)৮) প্রাপ্ত হয়। . বস্ধতঃ 

তৎকালে পূর্ব-প্রচলিত সামাজিক বিভি- 
শ্নতা একেবারে বিলোপ হইল। তখন 

রাজ' প্র! সকলেই সমান 1 এই সকলের 

“ সমান অধিকার ৮ « সকলের শ্বাধীনত্1 * 

এবং “ দকলের মধ্যে ত্রাতিভাব” (40009. 

| ৮৮4 3196 ” £70 4 0185091016৮) 

ঈদুশ চীৎকার ছ্বারা ফরাশি রান্গ্য নিনা- 
দিত হইতে লাগিল । কিন্ত এই চীতকারের 

চরম ফল কি হইল? সমজাতীয় অবস্থা! 

সর্বদাই বিচলিত এবং অচিরস্থায়ী । সমা- 

জের মধ্যে প্রত্যেক মনুষ্য মানবমগুলীর 

বর্তমান অবস্থান্থুসারে সমাবস্থাপন্্ এবং 

সমভাবাপন্ন হইয়া অবন্থিতি করিতে পারে 

না। সুতরাং ফরাশিদিগের সেই চীৎকার 

বৃথা হইল । তাহার। সমাজস্থিত সকল নর 

নারীর সমান অধিকার সংস্থাপন করিতে 

যাইয়। অবশেষে বীর চুড়ামণি নেপোলি- 
যান বনাপার্টের অপ্রত্হত এবং কঠোর 

শাসন শৃঙ্খলে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন । 
রাক্মবিপ্রব দ্বারা ফরাশিদ্দিগের সামাজিক 

শৃঙ্খল।র স্তায়ীভাব (8০011 ০:0০: ) প্রথ- 

সত বিন হইল। এবং পূর্ব-প্রচলিত 

সামাজিক বিভিন্নতা বিদুরিত হইল । রাজ- 

বিপ্লব নিবন্ধন যে কয়েক বৎসর ফ্রাশি রাজা 

অরাজক এবং বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল, তখনই 

কেবল রাজ। প্র মকলেই সমান অবস্থা- 

পর্ন বলিয়। প্রতীয়মান হইতে লাগিল। 

কিন্ত নৈসর্ণিক নিয়ম কেহ পরাস্ত করিতে 

পারেন। । মানবদিগের সমজাতীয়ভাব এবং 

পরম্পরের তুল্যাবস্থা সর্বদাই অচিরস্থায়ী 

এবং বিচলম্পন্ন । স্মৃতরাং অচিরাঁৎ ফরাশি 

সমাজের মধ্যে আবার সামাজিক বৈষম্য 

উপস্থিত হইল) নেপোলিয়ান বনাপার্ট সর্ববা- 

(পেক্ষ। শেসত্ব লাভ করিয়া সামাদিক সম- 



৩২৪ 

জাতীয় ভাব বিনাশ করিলেন এবং ফরাশি- 

দিগের লমাজে-পুনরায় সেই সামাজিক বিভি- 
ল্লতা (50011 01961106107) প্রবর্তিত হইল । 

এই পরিচ্ছেদ্দের উপসংহারে আমরা এই 

মাত্র বলিতেছি যে, ষদি মানব প্রকৃতির উল্ন- 

তিম্ন কোন নির্দিষ্ট সীমা থাকে এবং কোন 
সমাজন্থ প্রত্যোক নর-নারী সেই নিপ্দি 

সীম! প্রাণ্ড হয়, তাহা হইলেই কেবল সামা 

দ্িক সমজাতীয় ভাব চিরকাল সমরক্ষিত 

ববাভারত ৷ (১ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা । 

হইতে পারে, এবং মনুষ্য সমাজের প্রত্যেক 

নবনারী সমান অধিকার প্রাপ্ত হইয়া! চির- 

কাল সমভাবে অবস্থিতি করিতে সক্ষম হয়। 

কিন্তু বর্তমান মূন্য্য সমাজের অবস্থা পর্যযা- 

লোচন। করিলে অবশ্তই এই নিদ্ধাত্ত করিতে 

হুইবে যে, সামাজিক সমজাতীয় ভাব অচি- 

স্থায়ী এবং বিচলস্পন্ন । অর্থাৎ (79 ০০701 

০02. 0? 180121062)61%5 19 078 00280). 

8০) 0£ 010527)19 6001111)1000.) 

ভারতে পৌন্তলিকতা। 

বর্ডমান ও ভূত কালের ইতিহাস পাঠ 
করিলে প্রায় সমস্ত দেশেই ত্রিবিধ পৌত- 
লিকতা দেখিতে পাওয়া যায় । অসভ্যবা 

বর্বর পৌত্ভলিকতা, (76601190) ) বৈদিক 
পৌত্তলিকতা বা প্রকৃতি পূজা, ( ঘয ০5171 

0£ 26079 ) পৌরাণিক পৌত্বলিকতা ব। 

পুল পু্া। (10018077.) 

প্রস্তর বৃক্ষ ও সরীস্থপাদির পুজাকে 

আদিম, অসভ্য বা বর্ধর পৌত্তলিকতা বলে । 

প্রশান্ত ও দক্ষিণ মহাসমুদ্্র ঘবীপবাসী অলভ্য 
লোক, আফিকার অনেক অসভা জাতি 

এবং ভারতের অধিকাংশ আদিম নিবাসী- 

দিগের মধ্যে অদ্যাপি এই আদিম পৌত্লি- 
কতাই প্রচলিত রহিয়াছে। জনসমাঁজের 

প্রাথমিক অবস্থায় 'এরূপ পৌত্তলিকতাই 
স্বাভাবিক । যে সময়ে মানুষ প্রায় পশুর 

অবস্থায় থাকে, নগ্রদেহে ফল মূল বা আম: 
মাংস তক্ষণ করিয়! ভূগর্তে বা ভৃণকুটিরে 

জীবন ধারণ করে, তখন মানুষের অভিজ্ঞতা 

অতি (সামান্ই থাকে, এবং চিত্ত! শক্তিও 

অপরিষ্কটই থাকিয়! যায়। : সে সময়ে ভয়, 

বিদ্বেষ ও পাশব ভালবাসার অতিরিক্ত আর 

কোন ভাবই প্রায় উপলব্ধি করিতে পারে 

না। ম্ুতরাং আপনার চারিদিকে জগতের 

যে সকল পদার্থ দেখিতে পায়, মানুষ তাহা 

লইয়াই তৃপ্ত থাকে। কিন্তু ধর্শের ক্ষুধা__ 
ভক্তির অযাচিত ও অস্ফুট অনুশাসন গ্রতি 

মানবাত্বার নিহিত; তাই অসভ্য অবস্থা- 

য়ও মানব জড় পদার্থের মধ্যে যাহার কিছু 
বিশেষ গুণ ও.শক্তি দেখিতে পায়, তাহাতেই 
ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়া তাহার পুজাকরে। 

পুজা করে বলিলে ঠিক হয় না,_-তাহাকেই 
ভয় করে এবং সন্ত রাখিতে যত্ব করে। 

জন-লমান্ধের জ্ঞানোন্তির সঙ্গে সঙ্গে 

ঈশ্বর-ভ্ঞান ও ঈশ্বরোপাসনার আদর্শ উন্নত 

হইতেছে থাকে ।. ম্ুতরাং তখন জড় পদার্থ 

মকলের পুজার স্থানে ক্রমে জড় প্রকৃতির 

পু! আরম্ভ হয়। ভিন্ন তিন জড়ের পুজা 
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পরিত্যাগ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন জড়ের উৎ- 

পাদক এক জড় পদার্থের অধিষ্ঠাত্রী কল্পন। 

করিয়া উহার পুজ1 করিতে থাঁকে। তখন 

শীতল-নলিলা শ্রোতন্বতী, তরঙ্ষ-সঙ্কুল 

সমুদ্র এবং শস্যোত্পাদক মৃছ্-বর্ষণকারী 

মেঘের স্বতন্ত্র পূজা না হইয়া জলের অধি- 

রী বরণের কল্পনা হয়, এবং তাহার পূজা! 

₹ইয়। থাকে" এইরূপে দাবাগ্রি, বাঁড়বাদ্মি 

ও বজরার দ্বতত্ত্র পূজা লুপ্ত হইয়া! এক 

অগির পূজা হইয়া থাকে। জনসমাজের 

সভাতার ক্রমের সঙ্গে তদ্রপ হওয়াও 

স্বভাবিক । কেন না, ক্রমে জ্ঞানের বিকাশ 

হইলে মীন্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু জড়কে জড় 

প্রকৃতির এক অঙ্গ বলিয়া বুঝিতে পারে। 

জ্ঞাঝের অভাবে পূর্বে ক্ষুদ্র জড়কেই ঈর্খর 

মনে করিত । জ্ঞান কথঞ্চিছ উন্নত হইলে, 

তাহ! না করিয়। প্রকৃতির এ অঙ্গ বিশেষের 

অধিষ্ঠাত্রী কল্পনা করিয়া থাঁকে। স্কুল 

জড় পরিত্যাগ করিয়া একটুক হ্ুঙ্ষরত্বে 

গমন করিয়। থাকে। কেবল যে মানুষের 

জ্বানের উন্নতিতেই এরূপ হয়, তাহা নহে। 

মানুষের হাদয় অর্গাৎ অন্তরের ভাবও 

প্রশস্ত হইয়া পড়ে; এইজন্য আর ক্ষুদ্র জড়ে 

অর্থাৎ ক্ষুদ্র ঈশর লইয়া সন্তপ্ট' থাকিতে 
পারেনা । সেই সময়ে ঈশ্বরে আরাধন। 

ও প্রার্থনা গ্রভৃতিও উন্নত ও কিয়ৎ পরি- 

মাণে আধাত্মিক হইয়। থাকে । * প্রক্কৃতি 

পুজার এই কাঁরণ।. এই অবস্থার পরেই 

মানুষের একেশ্বরবাদী হইবার--প্রকৃততত্ে 

উপস্থিত হইবার কথাঁ। কেননা! জড় 

জগতের প্রতি বিভাগে, জড় স্থান্ির প্রতি 

অঙ্গে, এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পনাঁর 

* খথেদের প্রার্থনা সকল এ কথার হন্দর পরিচয় 
স্থল। 

নবাভরিত । 
র্ 
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পর, মানবের জ্ঞান আরে। কিছু উন্নত হইলে 
মাতষ অবশ্ঠই দেখিতে পাইবে যে, জড় 

গ্ররুতির একই অধিষ্ঠান্রী_-জড় সৃষ্টির একই 

প্রাণ । ককিম্ত জগতে ইহা ঘটে নই, মান্্ষ 

প্নুকৃতির পূজা পরিতাগ করিলেই বিশুদ্ধ 
একেশ্বর বাদে উপশীত হইতে পারে নাই । 

প্রকৃতি পুজার পর সভ্যতার উন্রছির হঙ্গে 

সঙ্গে ঈশ্বরের জগত্ময় কর্তত্বের ভাব যদ:ল 
সমাজ মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় বটে কি 

আর এক আপদ থকিয়া মানুষের ধঙ্গোনন 

তির পথে অন্তরায় হইয়া! এ ভাবের উন্নতি 

ও প্রচার হুইতে দের নাঁই। 

পৌরাণিক পৌত্তলিকতা । 
বৈদিক পৌত্বলিকতাঁ হইতে মে 

পৌরাণিক পৌত্তলিকতা হীন, তাহাতে 
আর সনেহ নাঁই। কারণ পৌরাণিক 

পৌতলিকতায় বন্ধ ঈশ্বর শ্বীকৃত ইই- 
মাছে এবং ঈশ্বরের মহান ভাবের অনেক 

খর্বতা হইয়াছে, এবং ধন্ম জটিল হইয়াছে । 
সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ধর্খের সরল মৌন) 

ও মহত্রের অনেক ভ্রাস হইয়াছে । জন- 

সমাজের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উন্নতির ছলে 

এরূপ অবনতি কেন হইল ? 

অন্যান্ত শ্বানে পৌরাণিক পৌতনিকতার 

কেন শষ্টি হইল, ইহার পূর্ণ উত্তর দিতত পারি 

না ভারতবর্ষে কেন হইল, তাহার কদ্কেটী 

কারণ নির্দেশ করিতে পারি। শৌরণিক 

পৌত্তলিকতার প্রধান কারণ নরপূদা 
(11079-৬/0151)1])) | মানু বহুকাল অটেত? 

জড়ের পুজ1 করিয়। তৃপ্ত থাকিতে পাণিল ন।। 

স্ক্্ম কল্পনা-প্রিয় হইয়! এবং কেবল জ্ঞান-লন্ধ 

প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেৰত!তে তৃপ্ত হইতে 

ন! পারিয়া, ভক্তির আবেগ স্গবখ করিতে 

না পারিয়া, বিশেষ ক্গমতাশালী মহুষ্যকে 

সে আদ 

$৯ 



৩২২ 

লাগিল: সকল দেশেই এইরূপ দেবাংশ 

মন্গবাদিগকে ইন্দ্র বরুণ যম ও স্থ্য্য প্রভৃতির 

সঙ্গ সম্পর্কিত করিয়। পৌরাণিক ধন্মের 

(চ750701০8)) কৃষ্টি হইয়াছে। পুঝা 

তন ছুই সভ্য জাতি হিন্দু ও গ্রীকদিগের প্রায় 

সমস্ত পুরীণের এইরূপে উৎ্পন্ভি। 

ভারতবর্ষে প্রকৃতি পূজা যেরূপ উৎকর্ষ 

লাত করিয়াছিল, মীশর, গ্রীশ বা অন্য কোন 

প্রাচীন সভা দেশে তেমন দেখিতে পাঁওয়। 

যায় না। সকল দেশেই আদিম বা বর্ধর 

পৌত্বলিকতার পরেই একবোগে প্রকৃতি 

পুজা ও পুত্ুলপূ্া দেখিতে পাওয়। যায়। 

মীশর দেশে সভ্যতার সময়েও লোকে কুস্তীর) 

পলা, আইসিন (1518) নামক বাস্তদেবতা 

ও স্ৃ্্য প্রভৃন্দির পূজা! করিত । অদ্য।পি 

ভারতবর্ষে লোকে সর্প, গঙ্গা, তুলসী ও 

অসংখা পুত্লের পূজা করে। ভারতের 

বর্তমান পৌত্তলিকতা ত্রিবিধ পৌত্তলিকতার 

মিশ্রণ মাত্র । যেবাক্তি শালগ্রাম ও সর্পের 

পুজা করে, সেই “ জব। কুম্থ্ম সঙ্কাশং ”? 

বলিয়। সূর্যকে প্রণিপাত করিতেছেঃ আবার 

সেই কালীকু্ণ প্রভৃতি পৌরাণিক দেবতা- 

দিগের মুস্তি গড়াইয়া পুজা করিতেছে। 

ভারতে বর্তমানে পৌত্তলিকতার তিন মুন্তিই 

বিরাজিত। কিন্ত পুরাতন কালে গমন কর, 

এমন একদিন ছিল, যখন ভারতীয় আর্ধ্য- 

গণ একমাত্র প্রকৃতি-পুজক ছিলেন, বৃক্ষলতা 

বা প্রতিমাপুজ। করিতেন না। নেই প্রকৃতি 

পুজার মন্ত্র প্রার্থনা ও অনুষ্ঠান সংগৃহীত 

হইয়া! জগ্বতের আদি গ্রন্থ বেদের ল্যট্টি হই- 

যাছে। বেদের পরে ভারতে এরূপ অবনতি 

কেন হইল? বেদের লিখিত প্রকৃতি পুজার 

লোপ হইয়! ভারতীয় 'আর্ধ্যমমাজে কেন 

দেবাবতার বা দেবাংশ বলিয়া পুজা করিতে | আবার জড়ও পুত্তল পুজার প্রাদুর্ভাব হইল 

(১ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা 

এ অতি ছুরহ প্রশ্ন । এরূপ হইবার তিনটা 

কারণ আমরা স্থির করি। (১) সাধারণ 

শিক্ষার অভাব, (২) জাতিভেদ (৩) বৌদ্ধ- 

ধর্ের সঙ্গে ব্রান্মণ্য ধশ্মের প্রতিযোগিতা । 

» বেদে লিখিত প্রকৃতিপুজ। বনু দোষ 

যুক্ত, কিন্তু তথাপি ধর্মভাবের উচ্চতা ও 

সরলত। হেতু তৎ্কালে প্রশংসনীয় ৷ বেদের 

পর বেদান্তে অর্থাৎ্থ উপনিষদের সময়ে ত 

ধর্মমত ও ধন্মবিশ্বাস অনেক মার্জিত ও উন্নত 

হইয়াছিল। অনেক স্থলে বিশুদ্ধ একেশ্বর- 

বাদও শ্রীকৃত হইয়াছিল । “ 'একমেবা- 

দ্বিতীয়ম্” এই মহাবাক্য তৎকালেই ভারত- 

ক্ষেত্রে উচ্চারিত হইয়াছিল । আবার “কেন 

' নিকৃষ্টতর পৌতলিকতার স্থপ্টি হইল ? ইহার 

প্রধান কারণ, সাধারণ শিক্ষার অভাব 

ও 'জাঁতিভেদ । ভারতবর্ষে জাতিসাধারণ 

জ্ঞান ও বিশ্বাসে উন্নত হইয়াছিল না। 

অজ্ঞান সমাজে উন্নত ধর্মমত স্থান পায় না, 

প।ইলেও তাহার উচ্চত|। রক্ষা হয় না। 

ফিজি দ্বীপের অধিবাসীরা সর্পের পুজক 

ছিল; সুতরাং উপাস্য দেবতাকে খুব তন 

করাই তাহাদগের ধর্শের প্রধান লক্ষণছিল। 

যখন বর স্থানে খ্াইধর্মের প্রথম প্রচার হয়? 

তখন প্র দ্বীপবাসীরা ভজনালয়ে উপাননা 

কালীন ভয়ানক আর্তনাদ করিত। খ্ী্ীয 

প্রচারকেরা শেষ কালে জানিতে পারিলেন 

যে, উহার! উপাস্য দেবতার ভয়েই ধীরূপ 

করিয়া থাকে । উহার শ্রীপটধর্ের মত গ্রহণ 

করিয়াছিল বটে, কিন্ত অক্ঞানতা হেতু উহার 

উচ্চতা হদয়ঙগম করিতে পারে নাই । ভারতে 

অতি অল্প সংখ্যক লোক জ্ঞান ও ধর্দের 

আলোচন। করিতেন, অপর সাধারণ অজ্ঞা- 

নান্ষকারে আচ্ছন্ন ছিল। ন্মৃতরাং সাধা- 



অগ্রহায়ণ, ১২৯* |) 
রী 

রণ লোক সমাজ মূর্খ জড়োপাসকই 

থাকিল। 
যে অন্ন সংখাক লোক জ্ঞান ধর্শের 

আঁলোচন। করিতেন, তাহারাও আপনাদি- 

দিগের মত ও বিশ্বাসের উচ্চত। রক্ষী করিতে 

পরেন নাই । কারণ-জাতিভেদ। ভারত- 

সমাজে প্রচারের ভাব কম্মিন কালেও 

ছিল না। যদি প্রচারের ভাব প্রবল থাকে, 

তাহ! হইলে নিতান্ত বর্ধর সমাজেও অল্প 

কক লোক আঁপনাঁদিগের উচ্চমত ও বিশ[স 

লষ্টয়া অবাহুত থাকিতে পারে । কেননা, 

প্রচারের ভাব প্রবল থাকতে ব'চিরের 

কুদৃগস্ত ও মূর্খতায় তাহাদিগের তত অপচয় 
করিতে পারে না। বিশেষত? তাহা দগের 

উচ্চমত ও বিশ্বান ক্রমে প্রচারিত হইয়া 

জনসমাজে ব্যাপ্ত ও বদ্ধমূল হইয়। পড়ে। 

ভারতে সমাজের অর্দ[গ্ষ স্ত্রীজাতি এবং সমা- 

জের তিন চতুর্থাংশ শৃদ্দিগের বেদ বেদা 

স্বের আলোচনায় অধিকার ছিল নাঁ। তুলেই 

করুন, তাঁর দ্রভিসন্ধিতেই করুন, সমা- 

জের পরিচালকের! নিষ্ঠর জাতিভেদের 
কটি করিয়া কি করিলেন ?-ন1, সমাজের 

যোড়শ ভাগের পঞ্চদশ ভাগ লোককে জন 

ধর্মের অনুশীলনে বঞ্চিত রাখিল্ন। মোল 

জনের মধ্যে একজন জ্ঞান ধশ্মের আলো 

চন করিতে পারিল। সেও আবার জাতি 

ভেদের খাতিরে আপনার ভাক্ত মর্য্যাদ। 

(9156 [১951101)) রক্ষা! করিবার জন্য, 

অপর সবলকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য 

নানা কৌশল ও কুটিল পথ অবলম্বন 
করিল। ইহার ফল কি হইয়াছে? না, 

অবশেষে মাকড়সা আপনার জালে জড়িত 
হইয়া পড়িয়াছে। এ দেখ, যে ত্রাক্মণের 

পুর্ব পুরুষ « সত্যং শিবমদ্বৈতং ” বলিয়া 

নব্যভারত। ৪২৩ 

ভগবানের আরাধন করিয়াছেন, সেই আজ 

মৃ'ত্তকা দ্বারা কুৎ্িত মূর্তি গড়াইয়। পঙ্ু- 

পূজায় পরিতৃপ্ত হইতেছে! তোমার কি 

নাধা, তাহাকে সহজে এ পতিত অবস্থা হইতে 

উদ্ধার কর? 

ভারতের বর্তমান পৌত্তনিকতার অপর 
কারণ বৌদ্ধধর্থের সঙ্গে ব্রাহ্মণাধর্শের প্রতিযো- 

গিতা। পূর্নেই বলিয়াছি যে, ভাবতের বর্ত- 

মান পৌত্তলিকত। ভ্রিবিধ পৌস্তলিকতারই 
মিখণ | উহাতে যেমন শ/লগ্রাম ও সর্পের 

পূ আছে, তেমনই অগ্নি ও বরুণের পুজ। 

আছে, আবার তেমনই কৃষ্ণ কালী ও ভন্ান্য 

অদংখা পৌরাণিক দেবতারও পূজ1 আছে । 

অর্থ! সাধারণ শিক্ষার অভাব ও জাতি- 

ভেদের গ্রভাবে আধ্ধযগণ উচ্চত্বর প্রকৃতি 

পূ] হইতে সমাক না হউক, অনেক দূর 
চাত হইল] পড়িয়াছিলেন ; পুনরায় জড়ো- 

পাসনা (70010)1810) কিয়ৎপরিমাণে 

অবলম্বন করিয়াছিলেন। তারপর কল্পন!- 

প্রিয়তা ও নর পৃায পুরাণের যে স্পট 
আরস্তভ হইয়াছিল, বৌদ্ধ ধন্মের অবদান 
কুলে তাহার বিপুল বৃদ্ধি পাইয়া ভারত- 

বর্ষকে তেত্রিশ কোটী দেবতার ক্লীড়াভূমি 

করিয়াছিল । হায়, যে ভারতের লোকমংখ্য। 

তখন পঞ্চ কোটাও ছিল না, সেই ভারতে 
পুজা ও নৈবেদেযের ভিখারী দেবতা তেত্রিশ 

কোটী। ভারতে অভাবনীয় ধর্শদুর্ভিক্ষ 

ঘটিল ; অনাহারে ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতি: 

হাহাকার করিতে করিতে মরিয়। গেল !! 

বৌদ্ধধর্মের অবসান কালে ভারতে 
পুরাণের প্রাছুর্ভাব হইয়াছিল কেন ?-_-আর 
হইয়াছিল যে, তাহার প্রমাণ কি৫ কেন 

হইয়াছিল, ভাহার কারণ আছে। বন্ধ 

শতাবী ত্রান্দণ্য ধন্নম ভারতে একাধিপত্য 



বৃ সথ্যন্ভারত । 

করিয়। ঘোরতর ্বেচ্ছাচার আরম্ভ করি- 

য়াছিল, আমার আড়স্বর এবং নিতাস্ত 
ঙ্সীলভা গঁড়তি নানা দোষ ধর্মাহুষ্ঠালের 
শলবর্ডী হইয়াছিল । ব্রান্ষণ্য-ধর্প্দের অভ্যা- 

চারে ও ব্রাহ্মণের এক্ষাধিপত্যে জর্ধযাবর্ত 

নিপীড়িভ হইয়াই যেন আর্ন'্ করিত্বেছিল। 

সকলেই জানেন, সেই জার্তনাদে বৌদ্ধ- 

ধন্টে্ জন্ম । অসার আড়ম্বর ও অনুষ্টান 

বিলোপ করিয়া ধন্মকে জ্ঞানময় ও অধ্যাস্ম 

করা, এবং ব্রাহ্মণের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বিনাশ 

করিয়া সমাজে সাম্য স্কাপন করাই বৌদ্ধ- 

ধর্মের উদ্দেষ্ত | এই উদ্দেস্ঠ বৌদ্ধধর্্ 

সাধন করিয়াছিল ॥ কিন্তু সেই সামা ও 

সেই ধর্ম্মজ্ঞান চিরস্থায়ী হইল না। সহত্র 
বৎসর আধিপত্য করিয়া বৌদ্ধ ধর্মের 
পতন হইতে লাগিল । নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানের 

আলোচন1 করিয়া, ভক্তি ও অনুষ্ঠান 

হুইতে ক্রমেই দূরবর্তী হইয়1, বৌদ্ধধর্মের 

ধর্ম লোপ পাইল; উহা নান্তিকতাতে 

পরিণত হইল | নাস্তিকতা ছুই এক বাক্তির 
শীবনকে ছুঃখময় করিতে পাঁরে বটে, কিস্থ 

লোকসমাজে তিষ্টিতে পারে না। কেন 

মানব সমাজ--মাঁনব স্বদয় মনের নমষ্টি, 

ধর্শ বিশ্বাসে অন্ধপ্রনিত। স্থৃতবাঁং বৌদ্ধ 

পর্ম লোকসমাজ হইতে পলায়ন করিয়া 

প্লে ও মঠে আশ্রয় লইল। 

ব্রা্গণেরাও সুযোগ পাইল । 

ম্পন্তিকের সম্ভানেরা যেমন সুযোগ পায়, 

ললিত ত্রাঁণেরাগ তেমনই স্থযোগ পাইল । 

'ভাঙারা তাহাদিগের ধশ্ম 'মত ও আপনা- 

দিগ্লের প্রাধান্ত প্রচার করিতে লাগিল। 

সেই প্রচারের উপায় পুরাণ-রচনা | কতক 

গুলি পুরাণের উপাঁধ্যান তত ভাঁল নয়। 

অপহ- 

রখ্ক!রী তুর্বল ব। স্থানাস্তর হইলে, হৃত- 

১ম খণ্ড, পম সংখ্যা । 

কিন্ত অধিকাংশ পু্নাণের উপাখ্যান সুন্দরঃ 
উহাতে মনোহর কল্পনা আছে । ভারতের 

সাধারণ সমাজ নীরস জ্ঞধনালোচনা ও 

নাস্তিকতা হইতে রক্ষা! পাইয়া! আগগ্রহ্ের 

সহিত পৌরাণিক ধর্ম আবলম্বন করিতে 

লাগিল। ব্রাক্মণের শত কল্পনা সোজন! 

করিয়া জনসাধারণের সেই ধর্খের ক্ষুধা 

পুরণ করিতে লাগিল । জনসাধারণ বিশে. 

ডঃ নিয় শ্রেণীর লোক অর্থাৎ সমাজের 

অধিকাংশ লোক .শৃদ্রদিগকে আয়ত্ত করি- 

বার আর এক কৌশল ব্রাঙ্গণগণ অব- 
লন্মন করিল। তাহারা শৃদা্দির পূর্বব- 
পজিত অনেক অনারধধ্য দেবতাকে আর্মাধর্শে 

সান দ্রিল। এইরূপে কালী ও শিব এবং 

ঘপ্রাপর অনেক দেবতা বর্তমান ভারতীয় 

পৌত্তলিকভায় স্থান পাইয়াছে। বেদোক্ত 

প্রকৃতি পুজার সঙ্গে চড়ক পুজা প্রভৃতির 
তুলনা! করিলেই ইহ! বিলক্ষণ বুঝা যাইতে 
পারে। 

বৌদ্ধধর্মের অবনতির সময়ে যে ব্রান্মণ- 
গণ বহু পুরাণের স্যাষ্টি করিয়াছিল, তাহার 
অনেক শ্রমাণ দেওয়। যাইতে পারে। এ শ্ুলে 

একটীর উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ব্রাহ্ম 
রচিত বুদ্ধপুরাণে লিখিত আছে যে, এক 

সময়ে দৈতাগণ বড় ক্ষমতাশালী ও অত্যা* 

চাঁরী হইয়া! উঠিল, উহ্থারা বেদবিহিত 

ধন্ম কর্মের বাধা দিতে লাগিল। সকল 

দেবত। প্রতীকারের জন্য বিষুণর নিকট 

উপস্থিত হইলে, ভগবান বিষুর মায়া মোহ 

রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। সেই 

মায়া মোহই বুদ্ধ । মায়া মোহ অর্থাৎ বুদ্ধ 
রূপে বিষুগ, দৈত্যদিগের মধ্যে অজ্ঞান ও 
কুশিক্ষা প্রচার করিতে লাগিলেন । তাহা: 

তেই ক্রমে ভাহীরা নির্মল হইল কি 
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জাশ্চরধ্য কৌশল ! পুরাগলেখক ব্রাহ্মণ 
দেখিল যে, মহাঁপুকষ বুদ্ধের প্রচারিত্ত মহান 

সত্য সকলের বিরুদ্ধে একটী ফথাও সে 
কছিতে পারে, তেমন শ্তি তাহার নাই। 

অতএব বুদ্ধকে অশ্বীকার বা ক্সাক্রমণ ম 

করিয়া সে কুটিল কৌশল অবলম্বন করিল । 
বৃদ্ধ দ্বার! তৎ্পচারিত ত্রকে ভ্রান্ত প্রমাণ 

করাইল। অপার বুদ্ধি কৌশল! কিন্ত 
এই কৌশল করিতে গিয়া শবকীয় উপাস্য 
দেবতাকে ঘোরতর প্রবপ্ক করিতেও কুঠিত 

হইলন]। ব্রাহ্ণ্যধ্শমের জয় হওয়! চাই। 

বৃদ্ধির বিলক্ষণ পরিচয় বটে, হ্হপ্দয়ের হীন- 

তারও একশেষ পরিচয় হইল। ভারতের 

ব্রাঙ্গণ বহুকাল ধর্মে পতিত । 

এতক্ষণ ভারন্ডের বর্তমান পৌত্তলিকতার 
উৎপত্তির বিষয় বলিলাম । পৌত্তলিক তার 
্ান্ততা ও অপকারিতা অনেকেই স্থল 
ভাবে স্বীকার করেন, বিশেষ রূপে ভাবিয়া 

দেখেন না। এখন ভাহারই আলোচন! 

করিব । 

পৌগলিকতার ভ্রান্ততা বিষয়ে অগ্ণে 
কয়েকটী কথা বলিতেছি । (১) ঈশ্বর অন । 

যে ধাহাকে ঈশ্বর মনে করে, সেই তাহাকে 

কোনরূপে সীমাবিশিষ্ট মনে করিতে পারে 

না। অনস্ত ঈশ্বর ক্ষুত্র আয়তনে আবদ্ধ 

হইবেন কিরূগো? ভবে ঈশ্বর সর্বব্যাপী 
হইলেন কৈ? 

(২) ঈশ্বর ইচ্ছাময়, ইচ্ছ। শক্তি 
দ্বারা তিনি জগৎ কার্য সমাধা করেন । কোন 
বিশেষ কার্ষোর জন্ভ যদি তাহাকে শরীর 

ধারণ করিতে হয়, তবে তীহার ইচ্ছা 

শক্তি খর্ব হইয়। যায় । 

(৩) আফার দিলেই কেবল এক ঝা 

একাধিক জড়ের' আকার দিতে হয়। জড় 
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পদার্থ মাত্রেরই কতকগুলি গুণ আছে, 
গুণবিহীন গড় 'ভাবিতেও পারা যায় না। 

সুতরাং আকারের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরকে জড়- 
গুণ বিশিষ্ট বা জড় শ্বভাবের অধীন মনে 
না করিয়া পারা যায় না। ইহাতে উপা” 

সকের মনে ঈশ্বরের ভাব খর্ব ও হীন 

হইয়া পড়ে। আঁকার ঘেওয়! দূরে থাকুক, 
ষাহারা নিরাকারবাদী, তাহারা৪ ঈশ্বরে 

মান্ুধী ভাব আরোপ করিয়া! অনেক সময়ে 

ধর্মকে হীন করিয়। ফেলেন। খী্টান- 
দিগের পুরাতন ধর্ পুস্তক পাঠ করিলে 
নিরাকার ঈশ্বরকেও ক্রোধোন্সত দেখিতে 

পাওয়া! যায়! ঈশ্বরে এইরূপে মানুষীভাব 
আরোপ করাকে ইংরাজীতে ( £06070]0- 

100101৩])) বলে। এটী বড় গুরুতর 
জাপদ। বদি মহিষদিগের ইশ্বর-জ্ঞান 
থাকিত,তাহা হইলে এ আপদে পড়িয়। তাহা- 

রাও ঈশ্বরকে দীর্ঘ শৃঙ্গ ও পুচ্ছবিশিষ্ট মনে 

করিত সন্দেহ নাই! ঈশ্বরকে মানুষের 
আকার দিতে যাইল্না ভরতের উপাস্য বিষুঃ 
নিন্্ালু, শ্রীকৃষ্ণ লম্পট ও শিব মাতাল হইয়। 
খড়িয়াছে! পৌওলিকভায় বিড়ম্বনার সীম- 
নাই; অনস্ত অধ্য।য্ম ঈশ্বরের পুজার জন্য 

কদলি, তুল ও ছাগ-শোণিতেরও প্রয়োজন 

হইয়াছে। কিন্তু গরকৃত তত্বজ্ঞ বলিতেছেনঃ-- 

“মন তোমার এই ভ্রম গেলন!। 

জগৎকে সাজালেন যিনি, দিয়ে কত রত 

সোণা, 

তুমি কোন্ লাজে সাজাবে ভারে, দিয়ে 

ছাই ডাকের গহনা ! 

ত্রাক্মাণ্ড ষে মায্সের ছেলে, ভার কি আছে 

পর ভাবন1? 

হস তারে তু করতে চাওরে হত্যা 

| করে ছাগল ছানা !!” 



হত 

€ ৪) পুতল নির্মাণ করিয়া ঈশ্বরের 

প্রকৃত পুজাই হইতে পারে না। উপাসক 

মাত্রকেই এক দিকে ঈশ্বরকে জগৎকর্তী ও 
অপর দিকে প্রাণস্প্রাণ বলিতে হয়। 

এরূপ বিশ্বা ভিন্ন প্রকৃতি উপষনা কি 
রূপে হইবে? বাহিরের পুত্তল “ প্রাণস্য- 

প্রাণ » কি ব্ূপে হইবে? যদি ঈশ্বর বাহি- 
রের পুতুল হইয়াও ইচ্ছা! শক্তিতে আমার 

অন্তরে প্রবেশ করিতে পারেন, কিন্ব। যদি 

পুত্তল রূপে আমার গৃহে থাকিয়াও সমস্ত 

জগৎ ধারণ করিয়া থাকেন) ভবে তে 

তিনি এ ক্ষুদ্র হস্তপদ দ্বারা কিছুই করি- 

তেছেন নাঃ নিরকাঁর শক্তিস্বরূপ হইয়াঁই 

কার্ধ্য করিতেছেন । বাস্তব ঈশ্বরকে 

আকার-বিশিষ্ট মনে করাই আমাদের নিকট 

অসম্ভব হুইয়৷ পড়িয়াছে। প্রকৃত সাধক 

বলেন-_ 

4 বিশ্বেশ্বর হে, নও ভুমি কেবল কাশীবাসী; 
আমি যেদিকে ফিরাই আধি, সেই হয় 

আমার বারাণসি 1” 

ঈশ্বর ইন্দিয়গ্রাহ্য হইতে পারেন না; 

এ রূপ কল্পনাই অসম্ভব। জ্ঞান তাহাক্রে 

পাইবার পথ পরিষ্কার করে, প্রেম তাহাকে 

নিকটবন্তা করে, বিশ্বাসে তাহাকে দেখা 

যায় এবং বিবেকে তাহার আঁদেশ শুনিতে 

পাওয়। যায় । ভগবান _অতীন্দরিয়। তণ 

কাষ্ট মৃত্তিকা ব' প্রন্তরে তাহার আকৃতি 
নির্মাণ করিয়। তাহাতে মান্ুষী ধন্ধ আরোপ 

করা ধর্মের ঘোরতর ব্যভিচার বই 
কিছুই নহে। 

ন চক্ষুষা গৃহাতে নাপি বাচ। 

নান্যৈদ্েবৈস্তপস] কর্ণ! বা 
জ্ঞান প্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্ব 

স্তদ্ক তং পওঁে নিকষলং ধ্যায়মান৫। 

(১ম খখী, ৭ সংখা] । 

« ডিনি চচ্ষুর গ্রাহথা নহেন। বাক্য বা 

অপরাপর ইন্দ্িয়েরও গ্রাহা নেন; কঠোর' 
তপস্যা বা যজ্ঞাদি কর্ম দ্বারাণ্ড উহাকে 
পাওয়। যায় না। জ্ঞান প্রনাদে শুদ্ধচিত্ত 

ব্যক্তি ধ্যানযুক্ত হইয়; নিরবয়ব ব্রহ্মকে 
উপলব্ধি করেন ।* 

হায়, যে দেশে এ সকল বাক্য উচ্চারিত 

হইয়াছিল, এপ তত্ব জ্ঞান লাভ হইয়াছিল, 

সে দেশের কি অধোগতি ! মাটীর *পৃজ। 
করিতে করিতে সে দেশের লোকের হৃদ 

মন “ মাটা” হইয়া গিয়াছে! 
এ দেশের পুত্তল পৃজকদিগের অনেকে- 

রই মুখে একটী কথা শুনিতে পাওয়৷ যায়। 
তাহার বলেন-_নির'কার অনস্ত ঈশ্বরই 

সত্য,কিস্ত ধর্ম[াঁরা প্রথমতঃ তাহাকে ধারণা 
করিতে পারে না; এজন্যই তাহার রূপ 

কল্পনার আবশ্তকতা । শান্পেও লিখিত আছে 

“সাধকানাং হিতার্থে চ ব্রক্দণো রূপ কল্পন|। 

এই কথায় কিছু সার আছে কি না দেখা 

যাউক। এই শান্তর বাক্যের কোন সার 

নাই, উহা1 কেবল পৌত্তলিকতার পোষণ 
জন্যই রচিত হইয়াছে । ঈশ্বরের রূপ কল্প- 

নার প্রয়োজন কি? পরিদৃষ্তঠমান অনন্ত 

ক্ুট্িতেইত ঈশ্বর বিরাজিত। এই বিশ্বে 

এঁশী ভাব উদ্দীপক অনস্ত রূপ ও  আছে। 

তবে দশ হস্ত, পঞ্চ মুণ্ড বা তিন চক্ষু বিশিষ্ট 
অন্ধাভাবিক মুর্তি গড়িয়া তাহাতে “ প্রাণ 
প্রতিষ্ঠ।* কর কেন? জগত্প্র1ণ ঈশ্বরের 

আবার প্রাণ প্রতিষ্ঠা, কি মূর্খতা! ঈশ্বরের 

কি আবার রূপ কল্পনার প্রয়োজন আছে? 

& শোন ঈশ্বরের প্রকৃত উপাপক কি বলি- 
ছেন- 

« গগনের খালে ররি চন্দ্র দীপক জলে, 

তারকা ম্ক্কলে চকে, মোতিরে ॥ 



অগ্রহায়ণ; ১২৯০1), 

ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে, 

সকল বনরাজি ফুলস্ত জ্যোতিরে 1” ৫১) 

অনস্ত মহান ঈশ্বরের আবার মাটীর 

ুর্ধি! প্রকৃত উপাসক বলিতেছেন " গগন 

রূপ থালে চন্্র হর্যাঠ্টীপ এবং তারকা! রূপ 

অসংখ্য রত্ব জ্লিতেছে, মলয় পবন ধুপের 

সুগন্ধ বিস্তার ও ঢাঁমর ব্যজন করিতেছে। 

সমস্ত বনরাঁজি পুণ্পিত হুইয়! তাহার আরতি 

করিতেছে ।” যদি জড় জগতে ঈশ্বরকে 

দেখিতে চাও. তবে এই বূপে দেখ। ঈস্ব- 

বের ক্ষুদ্র মূর্তি হইতে পারে না, ঈশ্বরের 

মূর্তির প্রয়োজন নাই। তিনি জড় প্রকৃতির 

প্রাণ, তিনি প্রাণস্য পাঁণ, তাহার সত্তা সর্বত্র 

দেদীপামান | তাই একবার ধলি-__-- 

« এজগতের মাঝে) যেখানে যা সাজে, 

তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ? 

বিবিধ বরণে বিডুধিত করে, 

তছুপরে তব নামটা লিখেছ। 

পত্র পুষ্প ফলে দেখি যে সব রেখা, 

রেখা ময় ভোমার দয়াল নামটা লেখা) 

স্থন্দর নাঁমে নামাঙ্কিত পাখীর পাখা, 

প্রেমানন্্ নাম নয়নে লিখেছ।” 

আবার বলি-__- 

আমার হয় কানন ভূমি, 
কত যে সাজালে ভূমি, 

পুণোর চক্্রমা হয়ে (তাতে ) হতেছ উদয়; 

(আবার ) যখম পাপবিকারে, 

পড়ে মোহ অন্ধকারে, 

সংনার সাগর মাঝে, প্রাণ কাদে হাছাকারে, 

(তখন)আশার আলোক হয়ে দাও হে অতয়। 

কি জড় জগৎ, কি জধ্যাত্ব জগৎ, সর্বত্রই 

ত্রদ্দের অস্তিত্ব-ও কাঁর্য্ের পরিচয় দেদ্দীপ্য- 

মান রহিয়াছে । অতএব তীহার'রূপ কল্প 

(১) শিখ্দিগের আদি খ্রস্থ হইতে অনুবাদিত। 

ঈবার্তীরত | ধক 
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নার প্রয়োজন নাই। ত্রদ্ষের রূপ কলনায় 

সাধকের “হিত” না হইয়। অহিত হয়। 

উহাতে নিরাকার অনন্ত ঈশ্বরের উপাননা- 
শিক্ষার ব্যাঘাত হয়। কেন না, যে ব্যক্তি 

দীর্ঘকাল অন্ধকারে থাকা সাধন করে, পরে 

আলোতে আনা তাহার পক্ষে অসহনীয় হইয়। 

উঠে। যখন ঈশ্বর কি, তাহা! একেবারেই 
বুনিতে না,তখন যে বৃক্ষলতা বা মৃত্তিকা প্রন্ত- 
রের পূজা] করিতে; তাহা মার্জনীয় ছিল । 

যদি বুঝিয়! থাক ঈশ্বর নিরাকার, নিরাকার 
সাধনই আরম্ভ কর। যদি বল নিরাকার 

সাধন বড় দুরূহ। উহ] বাস্তবিক দুরূহ নছে। 

ভূমি ছুরহ মনে করিলেই কি, জলে না 

নামিয়া সীতার শিখিবে কি রূপে? মাটী 

খাইয়। ক্ষুধা বৃদ্ধি বা দেহ পুটি করিতে কেহ 
পারে কি”? 

বর্তমান সময়ে এ দেশের পৌত্বলিক- 

দ্িগকে ত্বিন শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইভে 

পারে । (১) যাহার! পুত্তল পৃজায় প্রকৃত 

রূপে বিশ্বাসী । (২) যাহারা বিশ্বাসী নহে, 

অথচ ব্যবসায় বা লোকাচারের বশবর্তী 

হুইয়! পুত্তল পূজা করে। (৩) বাহারা 

পুত্তল পুজী করে না, কিন্ত আমোদ প্রমোদে 

বা পদ মর্ষযাদ রক্ষার জন্য পৌত্তলিক তম্ু- 

টানে যোগদান করিয়া! এবং পৌত্তলিকতার 

অপকারিতায় উদাসীন থাকিয়। প্রকারাস্তরে 

পুতুল পূজার প্রশ্রয় দেয়। 

এই তিন শ্রেণীর লোৌককেই আমরা চতু- 

রিঁধ অপরাধে অপরাধী করি। তাহাদিগের 

প্রথম অপরাধ এই যে, ভীহার] নিজ নিজ 

আত্মাকে আধ্যাত্মিক উন্নতিতে হীন রাখিয়া 

অধোগতি প্রাপ্ত করিতেছেন। 

দ্বিতীয় অপরাধ এই যে, তাহারা দেশের 

নৈতিক,-সামান্দিক ও রাজনৈতিক জ্সমবনতি 
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দীর্ঘকাল স্থায়ী করিতছেছেন। খশ্মোরতি 

ভিন্ন কোন সমাজে এ সকল ছুরবন্থা। বিদু- 

রিত হয়না । দৈহিক বল, লোক বল, অর্থ 

বল বা বিজ্ঞান বল, এ সকলই নিকৃ্ ? সামা- 
জিকদিগের হৃদয় মনের বলই শ্রেঠ বল এবং 

সকল বলের মন্তকে অবস্থিতি করে । ইহার 

প্রত্যক্ষ গরমাঁণ ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ। 

লোক বল, অস্ত্র বল বা অর্থবল বিহীন হই- 

যাও তাহার] লমাজে সর্বময় কর্তৃত্ব করিয়া- 

ছেন। ধর্ম মত শ্রেষ্ঠ ও ধন্ম বিশ্বাস দৃঢ় না 
হইলে মানুষের অন্তরে সেই বল সঞ্চিত হয় 

না। পৃথিবীতে যখনই যে সপ্প্রদায় উন্নত 

হইয়াছে ব অন্যের উপরে কর্তৃত্ব করিয়াছে, 

ভাহাদিগেরই ধর্শ বিশ্বাস দৃঢ় ও ধর্মমত্ত উন্নত 

ছিল। বর্ধরদিগের উপরে ভারঘ-বিজয়ী 

আর্ধ্দিগের, নর-বলিদাতাদিগের উপর 

বৌদ্ধদিগের, ধর্ম হীন বৌদ্ধ বা নাস্তিক- 
দিগের উপর পুনরায় ব্রাঙ্মণদিগের, নিকৃষ্ট 

পুত্তল পুজকদিগের উপর মুসলমানদ্দিগের, 

বিলাসী মুসলমানের উপরে শিখ দিগের 

জাধিপত্য ইহার প্রমাণ । বিদেশে আরও 

শত শত প্রমাণ আছে, সে নকলের উল্লেখ্র 

প্রয়োজন নাই । 

তাহাদ্িগের তৃতীয় অপরাধ এই যে, 

ভাহারা সমাজে বিষম বৈষমা ঘটাইয়। 

থ/কেন। পৌরাণিক পৌত্তলিকত৷ প্রতি- 
চিত থাকিলেই পূজক বা পুরোহিত নামক 
এক শেণীর লোক থাকা আবশ্তক | কেন 

না, ঈশ্বরকে বছু রূপে কল্পন1 করিয়। বস্থবিধ 

পুদার বিধি নির্দেশ করিলে প্রতি ব্যক্তির 

পক্ষে তজ্রুপ ধন্মপাঁলন অসম্ভব--তেত্রিশ 

কোটা দূরে থাকুক, তেত্রিশ দেবতার এরূপ 
পুজা করাও প্রতি ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব । 

স্ৃতরাং কতকগুলি লোককে ধর্-ব্যবসায়ী 

আধাতারত । 

করিয়! অসত্যে জীবন যাপন করিতে, অপু 

লোক নাধারণকে ধর্মতত্বে অনভিজ্ঞ ও পুর্জক- 

দিগের নিকট হীন করিয়া রাখিতে হুয়। 
অনর্থক কি দারুন বৈষম্য--অজ্তরে বাহিরে 
লোক সমাজের কি দুর্খতি ! 

তাহাদিগের চতুর্থ অপরাধ এই যে, পৌত্ব- 

লিকত প্রতিষিত রাখিয়া তাহার! সমাজের 
অনেক পরিশ্রম ও অর্থ অনর্থক নষ্ট করেন। 

সজনে, নির্জনে, দিবসে, নিশীথে যখন ইচ্ছা, 
আব হদয়স্থ দেবতাকে স্মরণ, মনন ও ধ্যান 

করিরা ধন্মপথে অগ্রসর হইতে পারে । মে 

স্থলে অসংখ্য দেবত1 কর্গন1! করিয়া ও অনং- 

খ্যরূপে পুজার ব্যবস্থা: করিয়! কত অনাব- 
স্টক উপকরণের স্যরি হইয়াছে । কর্ণপটহ- 
ভেন্রকারী ঢক্ধকা, নিরীহ ছাগ-শিশুনংহারী 

থড্াগা হইতে আরম করিয়া কুগুকোষ ও 

পীটঞ্জরী পর্য্যস্ত কত দ্রব্যে সমাজের কত 

অর্থও কত পরিশ্রমের অনর্থক প্রয়োজন 

হইয়াছে । সমাজের স্বুখ, সুবিধা বা অধ্যান্ম 

মঙ্গলের জন্ত এ সকল আয়োজনের কোন 

প্রয়েজন' নাই। বঙ্গবেশের লোক সংখা 

সাত কোটী, হইার মধ্যে হিন্দু পাঁচ কোটা 
হইবে। যদ্দি শরৎকালে এই পাচ কোটা 
লোকের' প্রতি সহম্র ব্যক্তির মধ্যে এক 
খানি তুর্গাপ্রতিম! ওস্তত হয়, এবং যদি 

প্রত্যেক প্রতিমায় গড়ে দশ টাকা করিয়া 

খরচ হয়, তবে দেখ প্রতি বর্ষে পঞ্চাশ 

হাজার প্রতিম৷ নির্মিত হইতেছে এবং পাচ 

লক্ষ টাকা জলে যাইতেছে । প্রতিমা 

নির্মাণে যত ব্যয় হয়, পৌত্তলিক পুজার অপ- 
রাপর কাধ্যেও তত ব্যয় হয়। সুতরাং 

ছুর্গোৎসব ব্ূপ পৌত্তলিকতায় বৎসরে দশ 
লক্ষ টাকা মাটী করিতেছে । এক ছুর্গোৎ 
সবে যত, লশ্বৎ্সরে অপর সমস্ত পৌত্- 



অগ্রহায়ণ, ১২৯০ 1) নবাভারত । ২3 

৬৮ পাশীশিপ্শাাা 

নিউিজিইটাডো রা তব ভর প্রতিবর্ধে মূর্খতা কি ভয়ানক কর আদায় করিতেছে, 
দরিদ্র বঙ্গভূমির বিংশতি লক্ষ টাকা আর 

কত পরিশ্রম নষ্ট হইতেছে । ১৮৮০ শ্রীষ্টাব্দে 

বাঙ্গলায় লাইসেন্স ট্যান্সে বিংশতি লক্ষ টাকা 

হইরাছিল। বঙ্গপমাজ তজ্জন্য কত আর্ভ- 

নদ করিয়াছে । আর দেখ, ধর্মহীনতা ও 

কত রক্ত শোষণ করিতেছে! হে বঙ্গের 

নব্য শিক্ষিত যুবক, তৃমি শ্বদেশোদ্ধার 

করিতে, হ্গদেশের ধন বৃদ্ধি করিতে কতই 

যব কর, আমাদিগের কথা গুলি একবার 

ভাবিয়া দেখিবে কি? 

শ্মশান সঙ্গীত । 

€( দেবঘরে সন্ধ্য। দেখিয়া ) 

১ 

কাহাত্ বালিক।- 

তূষ্টরে মাধুরী? হেলি হুলি 

শ্থস্বপ্রবরধিয়া, লন্ষার আকাশ দিয়] 

চলে যান উড়াইর়? দর্ণ চুল গুলি? 

ললিত শ্রন্দর ছবি! দেব কশ্ভ।সম ! 

-----দ্রাহময় চিস্তামরুতূমে 

স্জিয়ে শ্বপন কুঞ্জ ; জীর্ণ প্রাণে মম 

ফুটায়ে সুন্দর শত মন্দার কুম্তূমে | 

২ 

তুইরে, স্ুনর 
ফুটন্ত গোলাপ কলি সম; 

কোমল পল্লব দিয়ে, চাকুদুখ আবরিয়ে 

ছিলি এতম্মণ, শোভা !' কান্ত, শিরুপম ! 

যাদুকর সান্ধ্য-রবি-কিরণ পরশে 

খুলে গেল পললৰ তোমার; 

'চাহিলি জগতপানে, অমনি হরষে 

হাসিল আকাশ; মুগ্ধ চাহিল সংসার । 

| রি .. 

যেন শশি মাখা 

অবাত কম্পিত সরোবরে' 

কোমল ন্তমিগ্ধভম, বাসস্ত মাকত মম 

আসিল স্মুধীরে সন্ধা, অমনি অন্বরে 

জাঁগিল সৌনার্ধয ঢেউ, বর্ণ মেঘ গুলি 

নীলাকাশ সৌন্দর্ষেয উচ্ছাসি; 

হৃদয়ের সরোবরে ন্বপ্প ঢেউ তুলি 

কে তুই আসিনি নভে, দীপ্ত শোভারাশি । 
রর : | 

জীবস্ত সঙ্গীত ! 

*  ভাসাইয়। দূর নীলান্মরে, 

বারিছ মধুরতম, বরিষার বারি বম 

র্ণ জালধর হতে দ্বর্ণ জলধরে / 

মেঘের মিলিত ক! নভ হতে আসি 

পরিশেষে ভাপাও সংসার । 

হে মেঘ বিহঙ্গ গুলি ! গগন উচ্ছাি, 

ঝরুক তোদের এই মিলিড বঙ্কার | 

৫ 

কিন্ত হা'জগত্! 

এ স্ুখ সহেন। তোর প্রাণে । 

যদি সারাদিন খাটি, প্র।ণেতে মাথিয়! মাটি, 

আসি প্রক্ষালিতে তায় এ মধুর গানে; 

শীতলিতে দগ্ধ প্রাণ ন্গিগ্ধ শোভানীরে, 



সেনা তৌমার;--আন গভীর তিমিরে 

লুকাইতে সঙ্গীতের বাল্য সুখ হাসি। 
ড 

কেন ফোটে ফুল ? 

কেন শোভে কুন্থমে নীহার ? 

কেনরে বিহ্গম্বরে, মধুর অমিয় ঝরে? 
কেন হাসে শিশু, ভুলি লহরী শোভার ? 
শুঁকাবে শিশির, ফুল পড়ে মাবে ঝরে, 

ফুরাইবে বিহগের গান, 

না শুকাতে শি” হাসি কোমল অধ 

ঝরিবে নয়ন, হর্ষ হবে অবসান । 

৭ 

হায় রে অগৎ ! 

সবই ভোর তুই দিন তরে 

চলে যায় বাল্যহাসি, লুকায় সৌন্দরধ্য রাশি, 
ন। ফুরাতে একবার দেখ প্রাণভরে । 

প্রতি দিন রাশি রাশি কত শোভা হার 

জননিয়া হয় অবসান) 

এ জগতে কত সত সঙ্গীত ঘুমার ; 

জগত্-অনস্ত মৃত-সঙ্গীত-্মশান। 

৮" 

নবীন বালিকে ! 

না শুকাতে তোর শোভারাশি, 

জীবনের স্ুুখ-গান,। না হইতে অবসান, 

না মিলাতে শ্ুখময় শৈশবের হাসি, 

চলিলি, ঘুমাতে তুঈ--নিশার তিমিরে 
আছে তের শ্শান বথায়, 

যেই খানে সময়ের ভাগীরথী তীরে, 

তোর. প্রিয় ভগ্মী গুলি নীরবে খুযার | 
৯ 

কোথা যাস? প্রাণে 

আধারিয়ে বিষাদের ধূমে? 
আমারে বয় হয়ে, যথা যান্ যারে লয়ে। 

কোথায় ফেলির] বাস্ দগ্ধ মরুতূমে ? 

১ম খণ্ড, "ম বংখ্যা | 
হল শন শি সিপসিপ পিন 

আমি যে তোদের শিশু সহোদর ভাই; | 

প্রকৃতিও জননী আমার; 

আমিও তোদের সনে ঘুযাইতে চাই; 
দুষিত সংসার বায়ু স্থে না রে আর। 

১৩ 

কিস্তু ওই যায় 

স্বর্ণ শোভ1 মিলায়ে তিমিরে; 

ওই দেখ, ডুবে যায়, সোণার প্রতিমা হায়, 

নীরবে পশ্চিমে, ঘন অন্ধকার নীরে। 

ডুবে যাও তার সঙ্গে ভবিধাত আশা! 

ডুবে যাঁও বর্তমান প্রীতি ! 

ডুবে যাও আদ্দিকার স্গেহ ভালবাসা | 
ডুবে যাও প্রিয়তম অতীতের শ্তি | 

১১ 

নিষ্ঠর, নিষ্ঠুর 

নিশে! তোর কঠিন হাদয় 
তোর ঘন তমসায় ডুবাতে এ প্রতিমায়, 

হৃদয়, কোমল হুলে কাদিত নিশ্চয়। 

কীদিত ছিড়িতে এই শোভার মুকুলে, 

কাদিত চাহি সে মুখ পানে, 

বিধির কঠোর আজ্ঞ। যাইতিস্ ভুলে 

নিশ্চয় হদয় তোর গঠিত পাষাণে। 
১২ 

যাও শিশু তবে, 

লও শে বিদায় চুম্বন; 
ডুব ছবি সিন্ধুতলে, আমি ভাসি অশ্রুজলে। 

দাড়ায়ে সৈকতে হেরি তোমার আনন, 

-_-মক্জিত শ্বগীয় জোতি ! যাও আজ তবে, 
--অশ্রবারি ঝরিবে ধরায় । 

মরণ সঙ্গীত ছুখে গাবে ঝিল্লীরবে 

আকাশ উপরে. তোর ঃ-_যাঁও স্থকুমার ! 
১৩ 

আমিও ভগিনি | 
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গাব তোর বিয়োগের গান । 

হাদয়ের হাদয়েতে, দিবরে কবর পেভে, 

যতনে সমাধি ভোর করিব নিশ্মাণ 

শ্বতি দিয়; যাও ভবে প্রিন্ন সহোদরে ! 

আমারও বরধিবে আখি, 

তোর তরে,--আর অন্য ভগিনীর তরে, 

যতনে হৃদয় মাঝে সবে দিব রাখি। 

১৪ 

নিষ্ঠর নিয়ম 

জগতের, জানি সহোদরে ! 

রাখিব হৃদয়ে আনি, তোর মৃত দেহখানি, 

বদি বিসর্জিব অশ্রু সমাধি উপরে, 

তাহাও সহ্হেন! তার ; ঘন গরজিয়। 

মবাভারত। ৬৩১ 

ঘটনাতরঙ্গকুল আমি, 

শ্বতির সমাধি গুলি ভাঙ্গিয়। চুরিয়া, 

লয়ে যার ভূবাইতে মৃত শোভারাশি। 

১৫ 

পার যতদিন 

ঘুমাওরে ? শ্বরগের পরী 

তোদের শার্তির তরে, তোদের সমাধিপরে 

প্রসারি কোমল পক্ষ রহিবে প্রহ্রী- 

পারিবে না প্রেঙগণ তোরে পরশিতে; 

এ হাদয়ে! শ্খে নিদ্রা যাও। 

আমিও আসিব কভু অশ্রুবারি দিতে, 

প্রাণের ভগিনি ! তবে ঘুমাও ঘুমাও। 

নবলীলখ। 

অষ্টম পরিচ্ছদ 

অশধার জীৰন পথে । 

্থলোচন1 ও কুলকামিনীর কপালে পরে 

কি ঘটিল) বলিতেছি। ন্মুলোচন1 ও কুল- 

কামিনীকে চুরি করিতে যাহারা আগমন 

করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 

বাহিরে ছিল, কেহ কেহ ভিতরে প্রবেশ 

করিয়াছিল । ম্থুলোচনা একজনকে গুরুতর 

রূপে আঘাত করেন। একজন আহত 

হইলে আর সকলে পলায়ন করে। নিমে- 

যের মধ্যে এই ঘটনা ঘটে। ছুলোচন। 

ও কুলকামিনী আর অপেক্ষা না করিয়। 

গৃহ হইতে বাহির হইলেন । কোথায় যাই- 

বেন কোন পথে হাটিবেন, কিছুই ঠিক 

নাই, তবুও বাহির হইলেন | বিনোদবাবু-. 

দের বাড়ীতে থাকা আর সঙ্গত বোধ 

হইল না, ছুই ভগ্নি এক মত. হইয! প্রাণে 

প্রাণে মিলিয়। দেই রজনীতে বিপদকে আলি- 

হ্গন করিনার জন্য গৃহের বাহির হইলেন। 

যাহাদের গৃহে বিপদ, তাহাদিগকে থাছি” 

রের বিপদ আর ভয় দেখাইতে পারিল না, 

উভয়ে গৃহের বাছির হইলেন.। শ্ুলোচনার 

হন্তে একখানি অগ্প ছিল, সেই অস্সদ্ধারাই 

একটী লোককে আঘাত করিয়াছিলেন । 

ভাল মনা বিচারের শক্তি নাই- ভবিষাত 

ভাবিবার সময় নাই, উভয়ে উভয়ের মুখ 
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চাহিয়। বাহিরে আসিলেন। বাহিরে যে 

তাহাদের জন্য গুগ্তচর নুতন-:বিপদের শৃঙ্খল 

হাতে 'কবিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, তাহা- 

দের সে ধারণ! ছিল না। অনাথার্দিগের 

জন্য ঈশ্বর যে আরো বিপদ রাখিয়া- 

ছিলেন, ইহার] তাহা বুনিতে পারেন নাই। 

ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হইল। স্মুলোচন| ও কুল- 
কামিনী ধরা পড়িলেন। কাহার হাঁতে? 

কমলমণির হাতে । কমলে আরে! কণ্টক ছিল 

*'মনিতে আরো! গরল ছিল ;_-সেই কণ্টক, 

সেই গরল অনাথাঁদিগকে ধরিয়া বসিল। 

স্লৌচনা ও কুলকামিনীর প্রাণ চমকিয়! 

উঠিল্। কুলকা মিনী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন। 
কমলমণি চতুর জ্রীলোক,_-আজ ক্রোধের 

পরিবর্ভে ভালবাসার ফাদ পাতিলেন। বলি- 

লেন,--ম| েোদিগকে এই কয় দিন না 

দেখে আমার প্রাণ অস্থির হয়েছে । আর 

কিছু চাইনে, একবার তোদিগকে ভাল 

করে দেখে মরব; এই সাধ হয়েছে। 

আমার মরবার দিন নিকটে, এই দ্যাখ কি 

হয়ে গিয়াছি! কমলমণি স্ুলেচনার হাঁত 

টানিয়। আপন বক্ষে জোরে চাপিয়া রাখি 

লেন। সেই বক্ষ চক্ষের জলে প্লাবিত হইল । 

কতক্ষণ এই ভবে গত হইলে জননী গ্তনঃ 

বলিলেন,-মা, জার না, চল, আমার 
অনেক ক্রটী ছিল, সে সব ক্ষমা কর, 
মায়ের অপরাধ ধরিন্নে, চল শেষের 

কয়ট। দিন তোদিগকে দেখে চলে যাই। 

,. জ্ুলোচনা। বলিলেন,_-কোথায় :যাইতে 
বলিতেছ ?--কলঙ্কের মধ্যে ডুবিতে ?-কখ- 
মই হবে না। কনই যাব না। 

কমলমণি -আরে। নরম হইলেন, বলি- 

লেন,--মা হয়ে আবার তোদের" সর্ধনাশ 

করব ?আমি মরেছি, আমি ভূবেছি, 

মব্যভারত! ($ম খণ্ড, ৭ম. লংখা । 

তোর! যর্দি আমায় ক্ষম] না. করিস্ত তোরা 

যদি মায়ের প্রতি দয়া না করিস্, তবে 

আর আমার. পানে চাইতে কেহ নাই-_ 

পৃথিবীতে কোন মানুষ নাই--শ্বর্গে কোন 

দেবত1। নাই । মা, তোর। ক্ষমা কর, মা 

হয়ে তোদের নিকট ক্ষমা চাচ্ছি, দোহাই 

তোঁদের আমায় ক্ষমা কর, ঘরে চল্ । 

কুলকামিনীর কোমল হৃদয় বিগলিত 

হইল, বলিলেন--গ্রামে আর আমাদের মুখ 
দেখবার পথ রাখ নাই, আর কোথায় 

ষাইব? 

কমলমণি বলিলেন, সব চাঁপা দিয়! 

রাখব, না পারি গোপালপুরের কার কিন! 

জানি? সকলের ঘরের খপর বাহির করব । 

ম। তে'দের কোন ভয় নাই, ভোদিগে কেহ 

কিছু বলবে ন!, এ বিমে ব্যটর ঘারে নব 

চাপায়ে দেব ।” | 
স্থলেচনার শরীর মন দুঃখে, ক্ষেতে 

অধীর হইল, কাপতে ক1পিতে বলিলেন” 

“ নর্দনাশি,-নিদলঙ্ক বিনোদ বাবুর উপর 

দোষারোপ ক'রে আমাদের মন ফেরারি, মনে 

ভেবেছিস,। বামন হয়ে কর্ণের ঈদ ধরিবার 

সাধ তে!র কখনই পুর্ণ হবে না-বিনোদ 

বাঝর ভাবের কিছুই করতে গার বিনে 

অস্ত যত দিন আমি আছি। তোর মুখ 

দেখতে নেই--তুই না পারিস, এমন কাই 

মেই, ছেড়ে দে।” এই বলিয়া বলপুর্কক 
জননীর হন্ত হইতে মুক্ত হইলেন। তার 

পর কুলকানিনীকে বলিলেন-__দিদি, তুই 
যাবি কি ন।, বল, আমি আর এখানে থাকৃর 

না, আমার প্রাণ যেন কেন অস্টির হইয়াছে। 

কুলকামিনী হতবুদ্ধি হইলেন । কমল- 

মনি প্ুলোচনা: হাত ছাড়াইল দেখিয়া 
ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন, আপন মূর্ত 
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ধরিয়া বলিলেন, দেখি তুই কোথায় যাঁবি, 

এখনি তোকে ধরে মনের সাধ মিটাব--এ 

পাপে ডুবাব । এই বলিয়া কমলমণি অন্ান্ি 

মকল লোকদিগকে ডাকিলেন। সে বিকট 

চিৎকারে চতুর্দিক হইতে লোক আসিয়। 

ন্ললোচনাকে ঘেরিয়া ফেলিল। ন্থলোচন। 

কৌশল ভিন্ন আর উপায় না দেখিয়। ধীরে 
ধীরে বশ্ঠত। শ্বীকার করিলেন । বলিলেন, 

তোরা কেহ আমাকে ধরিস্নে, আমি মায়ের 

সহিভ যাইতেছি। এই বলিয়া ক্গুলোচনা ও 

কুলকামিনী চলিলেন। কমলমণি সকল 

লোকদিগকে পশ্চাঁ্ৎ পশ্চাৎ আনিতে বলি- 

লেন, কিন্তু তাহাতে স্মলোচনা আপত্তি 

করার সকলকে অন্য কাঙ্ধে পাঠাইলেন। 

কমলমণি জানিতেন, স্ুুলোচনা মিথ্যা কথা 

বলে ন|। স্থলোচন। ও কুলকামিনীকে লইয়া 

কমলগণি গোপালপুর ছ!ড়াইয়া মিকট- 

বন্তাঁ একটী নুতন গ্রামে প্রবেশ করিলেন । 

গ্রামের সে বাড়ী কখনও 

দেখেন নাই । সে বাড়ীন্ে প্রবেশ করিতে মন 

অগ্রনর হইল না-_-জননীকে বপিলেন,_ মা; 

আমাদের বড়ীতে চল্, এবাড়ীতে যাইব 

না। স্ুলোচন। চিন্তায় অশ্গমনন্ধ ছিলেন, 

লাচন| সে 

গোপালপুর ষে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা : 

বুৰিতে পারেন নাই । মাতা বলিলেন, আজ | 

এখনেই থাকি । কাল বাড়ীতে যাইব, আজ 
জনেক রাত্রি হইয়াছে । স্থলোচনা অনি- 
চ্ছার সহিত জননীর সহিত যাই দেই অপরি- 

চিত বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন, অমনি বহি- 

মম হইতে সে বাড়ীর দরজা বন্ধ হইল। 
লহ ২ লে তা পপ পাপা 

মবম পরিচ্ছেদ । 

জননী নহে, পিশাচী! 
যখন বাহির হইতে দরজা বদ্ধ হইল, 

নকাভাষত। 

তখন স্মুলোচন! মায়ের চক্রান্ত সকলি 

বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে প!রিয়াও 
কোন উপায় দেখিতে পাইলেন ন।। বিনোদ 
বাবুদের বাড়ীর বাহির হইলে এত বিপদে 

পড়িবেন, পূর্বে স্থুলোচন! বা কুলকামিনী 
বুবিতে পারেন নাই। সেই গৃহে প্রবেশ 

করিয়া উভয়ে উভয়ের মুখ চাহিতে লাগি” 
লেন। কুলকামিনী বলিলেন,--বোন, আর 

তোকে বাচাতে পারিলাম ন|। কুলকামিনীর 
ছুই চক্ষু দিয়া ধার!বাহী হইয়া! জল পড়িতে 

লাগিল। ক্ষণকাল পরে আবার বলিলেন, 

তুই কি ভাবিভেছিস.1-আর বিনোদ 

বাবুকে দেখিবার সম্ভাবন। নাই--্একবার 

ইছদেবতাকে শ্মরণ কর 1১ 

কুলকামিনী আর কথা বলিতে পারিন 

লেন ন|, অঞ্চল বার! চক্ষু পুছিলেন। 

ুলোচন| সকলি বুঝিতে পারলেন? ধীর 

শ্বরে বলিলেন,_য| হবে তা হবেই, আমি 

অবশ্ঠ রক্ষ। পাইব, এই দা দেখিতেছ ন।? 

কুলকামিনী বলিলেন, তাই হো'ক। 

আর কথা হইতে পাবিল না। বংড়ীর 

ভিতরে যাইয়াই কমলমণি স্থুলোচন।কে 

এক দিকে, কুলকামিনীকে অন্য দিকে যাইতে 

বলিলেন। 

ুলোচনা বলিল, তা দির্দিকে ছেড়ে 

কখনই অন্য ঘরে যাব না। : 

কমলমণনি আর কিছু না বলিয়া কল” 

পূর্বক তাহাদিগকে পৃথক করিতে ছুই জন 

লোককে আদেশ করিলেন । 

ন্থুলোচন। অগত্য। অপমানের ভয়ে ভগ্গীর 

সহিত পৃথক হইলেন । মনে ভাবিলেন-যদ়্ 
ঘিপদ থাকে, আস্মক |. দ্বুলোচন। বিপদের 

সময়ে অজ নিক হইলেন। 

ন্গুলোজ্ধনাকে -এক ঘরে আরদ্ধ. করা 



£ 
৩৩৪ 

হইল, কুলকামিনীকে অন্য ঘরে। কমল- 

মণি জানিতেন, কুলকামিনীকে হাত করিতে 

পারিলে সকল বাসনাই পুর্ণ হইবে । কমল- 

মণির আদেশে ছুই জন অপরিচতি লোক 

স্ুলোচনার ঘরে প্রবেশ করিল। কমলমণি 

আপনি কতকগুলি টাকা ও অলঙ্কার লইয়! 

কুলকামিনীর নিকটে গেলেন। প্রথমতঃ কমল- 
মণি বিনোদ বাবুদের নিন্দ। করিতে লাগি- 
লেন। নিন্দা শ্রবণে কুলকামিনী উষ্ণ হইলেন, 

বলিলেন, মাঁ, তূই আর ও সকল কথা বলে 

আমার প্রাণে আঘাত করিসনে। বেশি 

পীড়াপীড়ি কর বিত বিষ খেয়ে মর.ব। 

চতুর কমলমণি অমনি প্রকারাস্তরে 

বিনোদ বাবুদের প্রশংসা আরম্ভ করিয়' 
বলিলেন,২-ন! তেমন কিছু নয়, বিনোদ বাবু 
ভাল লোক, তবে কি না বাড়ীর আর আর 

সকল লোক তেমন নয় । 

কুলকামিনী আবার তীক্ষ কটাক্ষ করি- 

লেন; কমলমণি অমনি আপন মেয়েদের 

প্রশংসা আরম্ভ করিলেন। কুলকামিনী 

ভাহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, 

ম1 তুই কি আমাকে পাগল না বোকা পেকরে- 

ছিম যে, যা! ইচ্ছা তাই বলে আমাকে 

ভোলাবি? ভোর যনের ভাব কি, বল,। 

কমলমণি বলিলেন, এই দ্যাখ তোর জন্য 
কত অলঙ্কার এনেছি । স্ুলোচন। অলঙ্কার 

ভালবাসে না, তাকে আর কি দেব? এই 

দ্যাখ তোর জন্য কত গয়েন। প্রস্বত করেছি। 

কুলকামিনী বলিলেন, আমি ও সকলে 

আর ভুল্র নাঁ-তুই কি চাস স্পষ্ট করে 

বল,? 
কমলমণি বলিলেন, তোদের নিকট আর 

কিছুই চাই না, কেবল এই চাই-স্তোর। 

জমার কথ। মতে চল, ম্মুখে খাক। . 

অবাভারত | (১ম খণ্ড, ৭ম বংখ্যা। 

কুলকামিনী বলিলেন, তোর কথা 

শোনার চেয়ে বিব খেয়ে মরা সহল্র গুণে 

ভাল । তুই ম৷ হয়ে কেমন করে আমাদিগকে 

ডোবাতে চাচ্ছিস ? তোর নিকট যাহা 
স্ুথ,আমাদের নিকট তাহ। বিষ । আমর! কখ- 

নই তোর কথা! শুনে চল্ব না । মনের জেদ্- 

বজায় রাখতে না পারি, বিষ খেয়ে মরব। 
মা তুই ক্ষমা! কর, আমাদের ছেড়ে দে। ন| 

জানি আজ তুই কি সর্বনাশ ঘটাবি! 
স্লোচন[কে হয়ত আমি আর দেখতে পাব 

না? সে কখনই তোদের অত্যাচার নহ্য 

করতে পারবে'ন।। টাকার জন্ত আপনি 

কুল দরিয়া মজেছিন-_-আবার আমাদিগকে 
মজাবি? কখনই তোর সাধ পূর্ণ হবে না! 

তুই বিষ-আমার বিষ, স্থলোচনার বিষ। 

ভোর পায়ে ধরি, ক্ষমা কর। বদি বেচে 

থাকি, যদ্দি মনের বাসন! পূর্ণ হয়, তের 

আকাঙ্ষ। মিটাব। 

কমলমণি পাষাণ দিয়! বুক বাঁধিলেন, 
বলিলেন টাকা? তোদের টাকায় আমার 

ঘরকন্না হবে, তা মনেও ভাবিদ্নে। আহ 

কথায় না পারি জোর করে তোদের মত 

ফিরাব, শ্রীছানি মত লয়ে কখনই থাকৃতে 

পারবিনে। এই বলিয়া কমলমণি কৃত্রিম 

ক্রোধভরে সে স্থান হইতে উঠিয়। স্থলোচ- 
নার ঘরে আসিলেন। ম্মুলোচনা তখন 

ভীমরূপ ধারণ করে আত্মরক্ষ। করিতেছিলেন, 

বলিতেছিলেন,_কেহ আমার নিকটে আস্ৰি 
ত অমনি এই দা দিয়! কাটব,_না পারি 

আমি মরব।” জ্ননীকে দেখিয়া ন্ুলোচা- 

নার একটু সাহস হইল, হাজার হো"ক জননী 
ত॥ মায়ের মুখ দেখে ন্থুলোচনার প্রাণে 
একটু বল আসিল। ম্মুলোচনার ভয়ানক 

মূর্থি দেখিয়। কমলমণি অন্ত লোকদিগকে 
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বলিলেন, তোমরা! অন্ত ঘরে যাও, আমি 

্থুলোচনার মনের কথা গুনি। 
অগ্ধ লোকেরা গৃহাস্তরে যাইতে না 

যাইতে স্লোচন] গঙ্জি'য়। জননীকে বলি- 

লেন,--“মা, তুই ইহার বদলে হাতে তুলে 
বিষ দে, থেয়ে মরি--ম'রে বাঁচি! বুঝেছি-- 

বুঝেছি, এই অগ্ভ তোর গর্ভে জন্মেছিলাম। 

জননী নামঃ কত আদরের, তা আমার নিকট 

বিষ হলো! তোর মনে কি এই ছিল,--মা 
হয়ে মেয়েকে মারিবার জন্য এনেছিন্? 

এনেছিস্ বেশ হয়েছে ; তুই হাতে তুলে বিব 

দে) খেয়ে বাঁচি--সংসারের যন্ত্রণার হাত 

এড়াই। তা দিবে নে, ভা দ্বিতে পারিস্নে, 

তা দিলে তোর স্বার্থ পূর্ণ হয় ন। বুঝেছি, 
মব বুঝিছি। আজ এই দ! দিয়া তোর 

সামনে আত্মঘাতী হব। মরব--মরিতেই 
জগ্মেছি, মরিতেই এসেছি! পাপ হবে? 

হবে না,কখনই পাপ হবে না--পবিভ্রতার 

জন্য মরিৰ । লোকে তা! বিশ্বাস করিবে না? 

-যে ঘরে জন্মেছি, লোকে ত৷ শুন্বে না, 

তাজানি। কিন্তু বর্গের দেবতা শুনিবেন 

আমার কান্ন। নিশ্চয় গুনিবেন,--গুনে 

আমকে ক্ষমা কপিবেন। * এই বলিয়া 

সুলেচনা হস্তের অন্ব উত্তেলন করিলেন । 

এ দৃশ্ঠ কমলমণির সহ্য হইল না, শ্বার্থে 

কণ্টক পড়ে ভাবিয়। অস্ত্র ধরিলেন ৷ তারপর 

বলিলেন,-. ম! স্থুলোঁচনা, শ্থির হ, আমার 

কথ। শোন্। আমার কথ! শুনে তার পর 

মর্তে ইচ্ছ1 হয় মরিস । তোর বিয়ে করার 

বড় সাধ ছিল; সেই জন্য আমি পাত্র ঠিক 

করেছি, তোকে কলঙ্কিত পথে আর যেতে 
কবে না, তোর বিয়ে দেব। তোর গায়ে 

গরেনা না দেখে আমার প্রাণ ফেটে বার, 
মাহয়ে কি ভোর এবেশ দেখতে পারি? 

নবাভারত। ৩৩৫ 

বাছার চুল গুলি শাদ1 পানা হয়ে গেছে, 

তেল সিন্দুর বিনে কি চুল ভাল দেখায়? 
মা, তোর মুখ খানি গুকায়ে গেছে, আর 

তোর কষ্ট পেতে হবে না, আয় তোকে হেল 

সিন্দুর ও গয়েন৷ পরায়ে দি। 

ল্নুলোচন। আবার বলিতে লাগিলেন, -- 

আমার গায়ে গয়েনা--এই দায়ের আঘাত। 

ছেড়ে দে, গয়েন। পরিয়া তোর সাঁধ পূর্ণ 

করি। আমার রূপের জন্য তুই কাতর? 

ছেড়ে দে, অপরূপ বেশে আজ সাজিয়ে 

তোকে দেখাই। আমার বিয়ে দিবি ?-- 

ছেড়ে দে, এই দেহ এই মৃত্তিকায় লুষ্ঠিত 

করে বরমাল্য বন্ুদ্ধরাকে অর্পণ করি। 

সর্বনাশি, তোর মনে কি এই ছিল? আজও 

ভোর বাসনা মিটল না, এত কই দিয়াও 

তোর আশ! পূর্ণ হলে। না। বুঝেছি, আমি 
থাকৃতে তোর আশার নিবৃত্তি হবে না। 

একমুহূ্ড ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, বাসন! 

মিটাই। দিলি না, দিবি না, ছেড়ে দিতে 
জানিমূনে ? তবে আমার দিদিকে ডাকি । 

তোর ভয় নাই, তা জানি, কিন্ত দিদিকে 

গ্রইলে আমার উপায় হবে।* এই বলিয়! 

উচ্চৈঃশ্বরে ডাকিলেন,_ “দিদি, দিদি, এক 

বার আয়, আমি জন্মের মত যাই, বিদায় 

দিয়ে যা তোর স্থুলোচনার বেশ একবার 

দেখেযা । আজ অপূর্ব নাজে সাজ.ব, দিদি 

একবার আয় |” 

সুলোচনার আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া 

কুলকামিনী নিমেষের মধ্যে সমস্ত বাধা অভি- 

ক্রম করিয়া! উপস্থিত হইলেন । আপিয় উদ্ম- 

ত্তেরন্তায় জননীকে বলিলেন-_মা, স্থরোকে 

ছেড়ে দে,আমাকে নিয়ে ভুই থাকৃ। ধরিস্নে, 

ধরিস্নে, ম্মুরোকে ছাড়,। আমি তোর 

নিকট বিকাইব, তোরই কথা মতে চলিব। 
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ছাড়, ছাড় | মা, স্ুরোর প্রাণে আর আঘ।ত 

করিস্ না।. আমাকে নিয়ে তুই থাকৃ। 

' কমলমণি বলিলেন; স্গুলোচনাকে মরিতে 

দেব? তা হবে না। 

কুলকামিনী ম্লোচনাকে বলিলেন, 

প্রাণের বোন, তুমি যাও, আমি মায়ের 

শ্বার্থের/্দাপী হয়ে থাকি। ছুইজনে কেন 

মরিব? পাপহবে। তুমি মরিলে বিনোদ 

বাধু হাসিবেন, তিনি যে তোমার 'জন্য 

পাগল হুইবেন। মরার বাসনা ছেড়ে দেও। 

বিধাত। আমাকে পাপের জন্য স্থষ্টি করে- 
ছেন, নাহলে তোমাকে এত ভালবান্তে 

পারিতাম না। তোমার জন্য আমি পাপে 

ডুবিব, মায়ের স্বার্থ পূর্ণ করিব, বোন্ 

তুমি যাও, আমি থাকি। 

কুলকামিনীর ছুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে 
লাগিল, বলিলেন, তোকে কোথায় যাইতে 

রলিতেছি? হায়, বোন্ হয়ে তোকে বিদায় 
দিতেছি, লোকে কি বলবে? জননীর 

গৃহে. মেয়ে স্থুখী হলো না, এ কথা শুনে 

লোকে কি বলবে? কাহাকেও কিছু 

বলিন নে.--এই ঘরে জন্মেছিলি, একগা' 

বলিসনে, মনের কথা৷ মনেই রাখিস,। 
তুই যা, সেখানে থাকিস সেই ভাল; এই 

সর্ধনেশে স্থানের চেয়ে সব স্থান ভাল। 

বিনোদ বাবু তোর জন্য অস্থির হবেন্--এত 

ক্ষণ অস্থির হয়েছেন | 

দ্রিদির কথ। শুনে চ্গুলোচনার হাদয়ের 

আগুন আরো জলিয়৷ উঠিল, ধঘলিলেন, 

দিদি, তোকে ছেড়ে কোথায় যাব? ভোকে 

ছাঁড়িলে পৃথিবীতে আমার ফাড়াবার আর 

স্থান থাকে ন1,তুই আমার বল, তুই 

তরসা, তোর মুখের দিকে চেয়ে আজও বেঁচে 

ছি, তোর. অদর্শন আমি-সইত্তে পারবনা । 

মব্যভারত। (১ম খণ্ড, মলংখ্যা । 

তা কখনই হবে লা। আমার জন্য তুই এই 

সর্বনাশীর শ্বার্থের পথে 'হ!টিবি, তা আমি 
সহা কর্তে 'পারিনে। - তোকে ভূবায়ে 

আমি থাকৃতে পাঁরব ন1, দিদি, মায়ের হাত 

ছেড়ে দে, আমি এখনই মরি । পারিন্নে? 

তুই চেষ্টা] করিলে অবগ্ঠ পার্বি। 

কুলকমিনী উপায়স্তর ন। দেখিয়। স্লো: 

চনাকে বলিলেন, একটু স্থির হু। 

তারপর জননীকে বলিলেন, মা, ক্ষণ- 

কাল তুমি ছেড়ে দিয়! বাহিরে ফাড়াও, 

আমি ছুটো। কথা বলি । আমরা মরিব ন1। 

কমলমণি কি: ভাবিয়া! স্ুলোচনাকে 

স্াাড়িয়] দিয়। বাহিরে গিয়া] দাড়াইলেন । 

কুলকামিনী ন্লৌচনাকে বলিলেন,-- 

মা কিবলে? 

স্থলোচন।--বিষাহের কথা.বলে। 

কুলকামিনী বলিলেন,-আমি আর 

উপায় দেখি না, তুমি বিবাহে সন্মত হও, 

ভারপর ভাল মন্দ দেখিয়া একটা উপায় 

কর। যাইবে। 

স্থলেচন। বলিলেন, প্রাণাস্তেও প্রতারণ। 

করিতে পারিব না, কখনই সম্মত হইতে 

পারিব ন!। দিদি, তোকে এ বুদ্ধি কে দিলে? 
ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হব ? 

কুলকামিনী--তুমি কি.টিরকাল কীদিবে? 
স্ুলোচনা--ঈশ্বর যদি কীদিবার জন্যই 

স্বত্টি করে থাকেন, চিরকাল কাদিব, 

তুমি আমি সহশ্র চেষ্টী করিলেও কিছু 

করিতে পারিব মা । কান্নায় কি আমার 
অসুখ ?--পৃথিবীতে যদি কিছু স্মুখ থাকে, 

তবে তা আমার চক্ষেরজলে আছে । কীদিতে 

পারিতেছি বলিয়া আজও বেঁচে আছি 1-- 

এই জলের দ্বার যখন রুদ্ধ হইবে) তখন 

বেঁচে থাফিয়। মরার মতন ছব 1 "ছুই বৎসর 
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কীদিয়। কত স্থুখ পেয়েছি, আজীবন কাদিলে 

কত সুখ পাইক, কে জানে ? 

কুলকামিনী-কীাদ্িবার পথ কোথায়? 

মরিলে ত আর কাদতে পারিবে না। 

্লোচনা_ দিদি আর ত উপায় দেখি না। 

কৃলকামিনী-এক উপার 

প্রতারণা). 
স্থনোচনা।--তা পারি না। 

কুলকামিনী-_দিতীয় উপায় তুমি দাও, 
আমি থাকি, আমাকে পাইলে মা ঘোমার 

আমি কিছু দিন 

আছেন 

আশা ছেড়ে দিবে। 

থা।কয়! পরে প!ল!ইব । 

স্থলোচন।--তুমি মায়ের স্বার্থের পথে 

ঘ'ইয়া পাপে ভূবিবে? 

কুলক'মিনী-ডুবিব নাঁ। মায়ের আর 

সকল কথ! শুনিব, প্র একটা কথা কেবল 

শুনিব না। 

শখুলোচনা-ম। ছাড়বে কেম? সম্মত 

ইইলে তোনার লব করিতে হইবে । 

কুলকামিশী-_আঙজই মাকে বলিয়া 

বাখিব, একটী কথা ভিন্ন তোমার ভার সকল 

কথা শুনিব। 

মধাভারত ও 

স্থলোচনা--মা সম্মত হবে কেন? 

কূলকামিনী_এমন ভাবে বলিব, ম! 
কিছুই বুৰিিতে পারিবে ন।। 

সুলোঢনা-- প্রতারণা করিবে? 

কুলকামিনী--করিব । আর উপায় দেখি 

না, এই পথই ধরিব। আমার মন বলে, 

এতে পাপ নাই, 

সুলোচনা আমি বপি, এতেও পাপ 

আছে। এ পথও অবলম্বন কর। উচিত 

নহে। 

কুলকামিনী-তবে তুমি কি বল? 
স্লোচনা--এস উউচ্ব়ে মরি । 

কুলকামিনী-এতেও ত পাপ। আত্ম 

হত্য। বিষম পাপ। 

ুলোচন।__তা বুঝি, কিন্তু জীবিত থেকে 

পাপ করার চেয়ে মৃত্যু ভাল । 

কুলকাঁমিনী_-ভোমার একথা ঠিক নহে 
স্লাচনা_তবে তোমার ফাহা ইচ্ছা 

তাহাই কর । এই কথা শেষ হইতে হইছে 

জননী গৃহে প্রবেশ করিলেন । তখনও রক্গনী 

প্রভাত হয় নাই। কুলকামিনী স্থলে" 

নঈকে ঘেরিয়া বসিলেন। 

আকাশের তারণ। 
আকাশের তারা, তোমর] কি? বাল্য- 

কাল হইতে প্রশ্ন দিজ্ঞানা করিয়া জাসি- 

তেছি, তোমর! কি? শৈশবাবস্থায়, সন্ধ্যা- 
কালে মা যখন আকাশের টাদের দিকে 

আমার মুখ ফিরাইয়। দিয়া বলিতেন “.আয় 

আয় টাদ আয়” তখন বুকি চাদ দেখিতে 
দেখিতে একবার এদিক ওদিক চাহিতাম, 

ওই নক্গত্রমগডলীরদিকে চাহিতাম, আর 

| বুনি ভাঁবিতাম,এ ক্ষুদ্র উজ্জল রত্ব গুলি ফি? 

শিশু কি ভাবে কেহ জানেনা, বড় হইরা 

কে'ন শিশুরই স্মরণ থাকেনা । কিন্তু তবুও 
আমার মনে কেমন হও, একবার বুঝি এ 

নক্ষত্রগুলির দিকে চাহিয়া! কি এক ভাবন! 

ভাবিতাম । ওয়ার্ডসোয়ার্থ বলিয়াছেন যে, 

আমরা ভাঁবিতাম এ আমাদের ঘরবাড়ী. এ 

দিতীয় জন্ম স্থান পৃথিবী আমাদের নূতন, 
৪৩ 
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আবাল; ধুলিময় পৃথিবী আমাদের নূত্তন 

আবাল । হায় হায়, বালকের যর্দি ধুলায় 

আসক্তি না হইত, তবে বুঝি মে চিরজ্গাধন 

নক্ষত্রই দেখিত | তাহার পরে আবাব মেই 

বালাকালে প্রথম বিদা|লয়ে ঘে দিন দেখি- 

লাম, কবি অবাক হইয়। ছোমার গুনব্যাখ্যা 

করিছেছেন, আনি গেইউ দিন হইতে কবির 

দেই কথা আর ভুলিলাম না, ভাজও ভুলি- 

নাই; আজিও আমি নক্ষত্র খটিভ আকাশ 

পানে চাহিয়! বলি, 

100৮ 900. 9. ? ওহে নক্ষত্রময়ী রহ্গনী, 

নক্ষত্র আছে বলিয়া অত আধারে 
নক্ষত্র ফোটে বলিয়া আদি কাল হইতে এ 

পর্য্যস্ত জগতের ভাবমর় চক্ষুর সমক্ষে ভুমি 

এত গভীর রহস্যময়ী । তোমার « নীলাম্বর- 

পাতে * ওই এক এক অবুদ্ধ, রহস্যময়, 

« গীত লেখা”? । প্র জলদ অক্ষরের লিপি 

কতবার পড়িয়াছি, এ জীবস্ত সঙ্গীত কতব!র 

গাইয়াছি; পড়িয়া পড়ি পড়া শেষ হয় 

নাই, গাইর়। গাইয়। দেখিয়াছি ও গীতি 

অনস্ব গীতি। 

গহে আকাশের তারা,তোমরা কি? তোম্ডা 

ফুটিয়৷ উঠ বলিয়া, শাস্ত জেঢার্তভিময় বলিয়া, 

কতবার ফুলের সহিত তোমা।ণগকে তুলন। 

করিয়াছি; তোমাদিগকে ফুল বলিয়াছি। 

কিন্ত খুল বলিনে অপমান করা হয়। 

ফুলের সহিত তোমার অনেক গুণের মিল 

আছে তাহা জানি, কিন্ত ছে'মাতে জারও 

এমন কিছু আছে যাহ! ফুলে নাঁই। ফুল 

দেখিলেও পাপ প্রলে!ভনময়, হিংশা বিদ্বেষ- 

ময় সংসার ভুলি, তোম!কে দেখিলেও 
ভুলি; প কুন্ুমেও”” যাহার “ কাস্তি * 

তোমাঁতেও তাহারই কান্তি । ফুলও হান্ত- 

ময়, তুমিও হান্যময়। কিন্তু কুলে গাস্তীর্ঘ্য 

« [109৬৬ ] 01031 

মবাভারত | 

শ্পেস্পীপীপ পাশ পিপি 
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নাই, ভুমি অনস্ত গাভভীধ্যময়। পাঠক 
পাঠিকা আপন!র। কল্পন! করুন, আপনারা 

যেন সন্ধ্যার পুর্বে একটী সাগর ভটে এক 

পু্প বাটিকায় উপবেশন করিরা আছেন । 
দেখিতেছেন। তীরে কেবল ফুল ফুটিয়া আছে, 

আন ফুল গুলি ঝড়ই হাসতেছে। আর এ 
শীল দাগরে এখন প্রবল তরঙগ নাই, তাবণ 

ভাব নাই; কেবল এঁ নাগর জল অতিদুর-__ 
অত্দূরদেশ পধ্যন্ত প্রসারিত; সাগর কেব- 
লই গাভীরধ্যময় । আপনারা হয়ত একবার 

এ ফুলের.শোভা, এ ফুলের হাপিতে গলিতে- 

ছেন; আর একবার এ সাগরের গাশীর্ষ্য 

ডূবিয়া যাইতেছেন। এমন,সময় দেখিলেন, 
মাথার উপরে বিস্তত নীলাকাশে ছোট 
ছোট নক্ষজ ফুটিয়া উঠিল । কি আম্চর্ধয ! 
আপনারা অমনি দেখিলেন যে, কুস্ঠমের 
শোভ।, কুশ্গমের হামি'সাগরের শোভাঃ সাগ- 

রের গান্ডীষ্য, একাধারে মিশিয়া গিয়াছে। 
ভাগনি এখন ফুল ভুলিয়াছেন, সাগর 

ভুলিয়'ছেন, কেবল প্র নঙ্ত্রগুলির পানে 

কি এক নেশায় মতিয়া চাহিয়। ভাছেন। 

সাগরের নিকে যে এক একবার দৃষ্টি পড়ি- 
ডেছে, সে কেদল এ সানর বক্ষে আদর 

নগগত্রে ফুল ও 
এট জন্য 

প্রতিবিশ্ব দেখবার জন্য। 

সাগর একত্র মিশ্িয়া থাকে । 

ন্গদ্ধে এবং ফুলে তুহ'না হয না) দেহ 

কারণেই বালতেছিলাম, ফুলের সঙ্গে ন 

ত্রের ভুলনা করিলে, নক্ষত্রকে দ্মপমান করা 
হয়! ওহে নক্ষত্ররঃজি, ভোমর। ভুবনে 

অতুল !! | 

জড় বিজ্ঞানের আবিষ্ষার,-তোমরা এক 

এক একটা কত্ত ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বৃহৎ জগৎ। 

ভাব বিজ্ঞানের আবিষ্ষার,--প্রেম বিজ্ঞানের 

আবিষ্কার, তোমরা এক একটী এক এক 
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বৃহৎ বৃহৎ ভাবের জগৎ । এক জন কবি 

বলিয়াছেন যে, তুমি একবার এঁ নক্ষত্রের 

দিকে তাকাও, ভূমি যে অবস্থায়ই থাক না 

কেন, ঘোমার মনে হইবে তুমি একেবারে 

নিজনে বসিয়। ভাছ। এ বড় সত্য কথা! 

ঘথন দেখিবে, বাহিরে হাট ভিতরে হাট, 

বাছিরে লোক-কোলহল,' ভিতরে বাননার 

কোল'হুল, নিস্তন্ধ গৃহে দরগা! বদ্ধ করিয়াও 

নর্রনতা লাভ হইতেছে না, তখন এক, 

বার এ অ[কাঁশের দিকে চাহও, একবার 

একী নম্চত্রের দিকে চাহিও, ভূমি দেখিবে, 

কোলাহল চলিয়া! গিয়াছে, তৃমি কোণায় 

এক জনগ্রাণী-শৃদ্ত দেশে একানী কেবল 

ভাবমর প্রাণটি লইয়! আসিয়। উপস্থিত হই- 

রাছ। তবে নক্ষত্র তুমি ভাবের একটা 

বৃহৎ জগৎ ভিন্ন আর কি? যাহা কিছু 

“ ভাব” তাহা ত সকলই তোমাতে ! যাহা 

কিছু পবিজ্র, গম্ভীর, আ[ননাপ্র?, অনস্ত- 

মাখা, সকলই তোমাতে । এমন ভাব নাই, 

এমন চিস্ত। নাই যাহ। তোমাতে নাই। 

তোমরা অপরিবর্তনীয় রূপে এ জীবন- 

প্রদ ভাব লইয়।, গুঢরহুশ্য হইয়| চিরদিন 

বিরাজ করিতেছ । শীতল সমীরণ কতবার 

পেদসিত্ত কপালে লাগিয়া আরাম দিয়াছে 

আবার কতবার তাহার ভয়ে জড়সড় হইয়। 

কোথায় পাল।ইয়া গিয়াছি। কতবার 

বসভ্তের নাভিশীভোঞ সমীরণে প্রাণ পূর্ণ 

হয়| উঠিয়'ছে, আবার কতবার তাহার 

গ্রবাহ দুঃখের গভীর শ্বাসের মত এ বুকে 

ঠেকিয়াছে! পাবীর গানে কখনও হাসি. 

যাছি, কখনও কাদিয়াছি। আসল কথা, 

এ সকল পৃথিবীর পদার্থে পাথিব ভাব 
মিশিয়! রহিয়াছে; কিস্তু নক্ষত্র তুমি অপার্থিব 

দুঃখে সুখে) সম্পদে বিপদে, শোকে হর্ষে, 

নব্যভারত। 

| 

রঙ 

৩৩৯ 

যখনই তোমায় দিকে তাকাই, তখনই সকল 
পার্থিব ভাব এ হদয় হইতে নির্বাসিত হয়। 

আর কি এক আনন্দময়, কি এক অনস্তময় 

ভাবে, আমার ক্ষুদ্র, সনস্ত হৃদয় পূর্ণ হইয়। 

উঠে। তখন দেখি, শ্রী আকাশের গায়ে 

যেমন, তমনি আমর হুদয়ের, শ্ছ1নে স্থানে 

কত শত উ্্বল নক্দত্র কুটিয়া উঠিয়াছে। 
হৃদয় এবং আকাশ, উভয়েই যেনকি এক 

অনন্ত সৌন্দর্য, কি এক অনস্ত ভাবের 

কোলে ছুটিয়। যাইবে বলিয়1, মিশিয়] যাইবে 

বলিয়া, নীরব জবৈপ্যে অদীর হইয়া উঠি- 
য়'ছে। বিষাদের শ্বাস 

নাই, নিরাশ।র কারোক্তি নাই, পাপের 

তন্তদ্দাহ নাই; তুমি আমার বুকে আমিবে? 

আমরা ধুণির ধুলি; এই ধুলির পৃথি- 

বীতে ধূলির শরীর লইয়া সর্বদাই ধুলো 

খেলায় বান্ত। প্রভাত হইতে নন্ধা। পর্যন্ত 

ধুলির ধনমান, ধুলির যশ গৌরব লইয়াই 
বাস করি; আধ্যাক্সিক রাজোর সম্ভান 

ওয়ার্ডসোয়ার্থ সংসারের লোকের এই 

নিভখব কর্কশ ভাব দেখিয়! বড়ই বাখিত 

স্বইয়/ছিলেন। তিনি জড়প্রাণ হ্বদেশীয়- 

দিগকে অথব] শ্ব্দেশেকে ডাকিয়। বলিলেন, 

«10701800700 270 600 27001) আর] 

নন্দ ভে|মাতে 

16 ০:10”, মান্ধুষ বুঝি ধুলায় একেবারে 

ডূবিয়া যাইত; ধুলায় বুঝি মানুষের চোখ 

একেবারেই কানা হইয়া যাইত, যদি সন্ধ্যার 

সময়) সারাদিনের পরিশ্রমের পর শনীল 

আকাশ-গায় নক্ষত্র না ফুটিত। নক্ষত্র 
ফোটে বলিয়া অপার্থিব কথা আমাদের 

মনে পড়ে; একবার অন্ততঃ অপার্ণিব 

ভাবে ভোর হই! নক্ষত্র, তোমর! স্বীয় 
দূত! ফুলের বাস মাঝামাঝি, কিন্ত তোমর! 
একেবারে এই ধুলার রাজ্যের অতীত 
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প্রদেশে। নক্ষত্র, ভূমি যদ্দি দ্বর্গের দত | শর্গের ভাব প্রেরণ কর। আমি মান্য হইয়া, 

নও তবে হ্বর্গের দূত আর কে? গেবরি- 
য়েল, বা মাইকেল ডাকাডাকি করিয়া 

লোককে হ্বর্গের কথা চিন্তা করাইয়াছিল, 

শুলির সম্তানকে দ্র্গ দেখাইয়ছিল, সেত 

পুরাণের কথা; সে কথা সত্য বলিয়! বুদ্ধি- 

মন লোক মানিতে চায় না। কিন্ধ ভুমি 
যে অনেককে শর্ণের দিকে টানিয়াছ« উচ্চ 

পবিজ্র ভাবে পূর্ণ করিয়াছ, তাহার পরিচয় 

অনেক আছে। আরব দেশ ত জনপমা- 

কুল দেশ নয় যেন মকুভুমি, চারি দিকে 
বালুক! ধু ধু করিতেছে$ স্থর্্যতেজ বড় 
প্রখর ; সবই যেন আগুন ॥। এমন দেশেও 

কি মান্ধষ থাকে ? যাহারা থাকে তাহারাও 

বুঝিপিশু প্রায় হইয়া থাকে । তবে এমন 

দেশে,এই মরুভূষে ফুল ফুঁটিল কেন? মহম্মদের 
শ্রশ্ম হইল কেন? সেঅপার্গিব ভাবে ভোর 

হইয়া! উঠিল কেন? ম্বগাঁয় দূত নন্দত্র মহ" 
স্মদকে দেবতা করিয়াছিল । দিন, আরবে 

কি ভয়ঙ্কর, তাহার বর্ণনা করিয়াছি ; কিন্তু 

রাত্রিআর এক রকম ব্যাপার ; চারি দিক 

শান্ত, অতি শান্ত। পাহাড় গুলি আর তষ্জ 
মাই । ভাহার পরে আবার আকাশে অগণা 

তারক] ফুটিয়া উঠিয়াছে! কি গন্ঠীর, কি 

প্রশান্ত 1! মহম্মদ যদি আরবের রক্ষনী না 
পাইতেন, তবে ভিনি মানুষ হইতে পারিতেন 

না। যদি আরবের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র 

না ফুটিত, তবে মহম্মদ দেবতা হইতে পারি- 

তেন না। তবে ত নক্ষত্র, তুমি বাস্তবিকই 
পর্গের দূত! আমার হৃদয় বড়ই ধুলিময় ; 
হে নক্ষত্র, তুমি আমার এ হৃদয়ে তোমার 

ধাই! 

কিন্ত হায় সকল রজনীত্তে সমান ভাবে 

নক্ষত্র দেখা যায় না; মকল কালেই ভাল 

ভাবে আকাশে নক্ষত্র দুষ্ট হয় না! বর্ধা- 
কালের মেঘ আকাশ ভরিয়া থাক্ষে, দিন 

রাত্রি বে'কে না। দিনে থাকে থাকুক, কিন্ত 

রাতিতে কেন থাকে ? কত দিন এই অবদন্ন 

জড় হৃদয়ে একটু স্বর্গীয় ভাব ,আঁনিব বলিয়া 

নিশীথে জানাল! খুলিয়া আকাশ পানে 

ঢাহিয়াছি । কিন্ত দেখিয়াছি, আকাশ ভর! 

মেঘ, আর কেবল অন্ধকার । আধার হৃদয়ে 

আরও আপার লাগে; সে দ্বশ্তে নিরাশা 
আরও দ্বিগুণিত হয়! বর্ধাক!লে আকাশে 

নর্মত্র ভাল ফোটে না; আকাশে তখন পৃথি- 

বীর জল পূর্ণ থাকে; আকাশ তখন পৃথিবীর 

মঙ্গে আদান প্রদান লইয়! ঘড় ব্যস্ত থাকে, 
সেই জন্য অপার্থিব, পৰি, রহস্যময়, গম্ভীর 
নম্মররাজি সে আকাশে দেখা দেয় না, 
অথরা ক্ষচিৎ দেখ! দিয় থাকে । হৃদয় 
রাজ্যেও এই জাইন,এই বাবস্থা । কথাট। আর 

ভাঙ্গিয়া বলিব না। যিনি বুঝিয়াছেন, তিনিই 
কাপিয়াছেন। ধাহার হ্বদয়াক।শে মেঘ উঠে, 

তিনিই জানেন, কখন কিরূপ ভাবে তাহার 

হৃদয়ে নম্নভ্রালোক বিভাসিত হয়। আমার 

হৃদয়ে বড়ই অশাধার, এ প্রাণ ভরিয়! কেবল 
পৃথিবীর জলকণা মেঘ সাজাইয়া আছে। 
_এ হদর়েঃ এ মেঘ ভরা হৃদয়ে, কখনও কি 

শরৎ্কাল জনিবে; কখনও কি ফ্রুব নক্ষ- 
তের নিগ্ক, জীবনপ্রদ জ্যোতি আসিয়া] ও 
হৃদয়ে পৌছিবে? 



আগামান ও নিকোবরবাসী। 

(দ্বিতীয় প্রস্তাব ) 
শিক্ষা ও ধর্ম ।--সভাতার ইতিহাস- 

গ্রণেত। স্ুপ্রসিদ্ধ মহাস্মা বাকৃলস্ সাহেব 

বলেন, অভাব মন্ষাজাতির শিক্ষা, সভ্যতা 

ও উন্নতির আদি জননী। পৃথিবীর সভ্য 

জাতি মাত্রেই অভাবের দারুণ কশাঘাতে 

পীড়িত হইয়া ক্রমে অভার নিবারণোপায় 

টিক্ষ। করিয়াছে এবং শিক্ষা প্রভাবে ক্রমশঃ 
সভাত। ও উন্নতির চরম সীমায় পদার্পণ 

করিয়াছে । তাহার মত সর্বথা স্ুসঙ্গত। 

সমগ্র পৃথিবীর সভ্যজাতির সভাতার ইতি- 

হান পাঠ করিলে ইহার প্রমাণ স্পষ্টতঃ 

প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশ্ববিজয়ী বুটিশ 

জাতি--আজি ষহার1-সভ্যজগতে ক্ুশিক্ষিত 
ও স্্সভ্য জাতির প্রধানতম আদর্শ স্থল 

রূপে পরিগণিত হইবার জন্য গর্ব ও স্পর্ধা 

প্রকাশা করিতেছেন--য়ে জাতির কতিপয় 

অুসস্ভবন হতভাগ্য অধঠঃপতিত ও ঘোর 

ুর্দশাগ্রন্ত ভারততূমির বক্ষে উপর বাস- 
করিয়া! কৃপার ভিখারী ভারতবাসীকে স্ুুশিক্ষা 

ও সভ্যতার অমৃতান্বদ উপভোগ - করা- 

ইতে একাক্ত যত্রবান-_-কতিপয় শতাব্দী 
পূর্ধ্বে তাহাদের পূর্ব পুরুষগণের কিরূপ 
অবস্থা ছিল? নরমাংস ও ফলমূলে যাহা- 
দের জঠরানল্ল নিঝারিত হইত, পশু-চর্ম 
ও ববক্ষছালে যাহ|দের চুতন্থ আবরিত হইত, 
বিচিত্র রাগে যাহাদের সর্বাঙ্গ রঞ্জিত হইত, 
আলম্ত ও পাশব ক্রীড়ায় যাহাদের সময় 
আতিবাহিত হইত, এবং ভীষণ-শ্বভাব ডইড 
ভয়ে ভীত হইয়। যাহার! ভূগর্তে বা বিবরে, 

লুকাইয়া থাফিত, আজি সেই উপহুসনীয় 
জাতির প্রতিভাশালী বংশধরগণের কোথা 
হইতে এত উন্নতি, এত বিক্রম এবং কোথা 
হইতেই বাঁ এরূপ সর্বতোমুখী প্রভৃতা ? 
শতান্মীর পর শতাব্ধী গুরুতর অভাবের 
সহিত ঘোর সংগ্রাম করিষা ক্রমে হার 
উন্নতি ও প্রভুতার মহা পিংহাননে অধিরোহ্ণ 
করিয়াছেন। জঅজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন আগ্া- 
মান বাসীগণের শিখিবার কি আছে? 
তাহারা অভাব অন্থুভব করিতে জানে না-- 
জন্মিয়া অবধি তাহার একই অবস্থায় 
সস্ত্ থাকে_নূতন কিছু শিক্ষা করিতে 
তাহাদের প্রয়োজন ।হয় না।': বিশ্বজননী 
প্রক্তুতি প্রতিদিন তাহাদিগকে যাহা শ্বহন্তে 
দান করিতেছেন, তাহারা ভাহান্তেই পরি- 
তপ্ত । বনজাত ফলমূলে তাহার! ক্ষুধা নিবারণ 
কীঁরে। এজগ্য তাহাদিগকে আমাদের দেশীয় 
শ্রমজীবী কৃষকগণের গ্তায় কৃষিকন্মা শিক্ষা 
করিতে হয় না। বনের পশু ও জলের মৎন্যয 

ধরিবার জনা তাহাদের যাহা প্রয়োজনীয়, 
তাহা তাহারা] অতি শৈশবেই শিক্ষা করে, 
ধন্থবিদ্যা ও সম্তরণ-কৌশলে তাহাদের 
নমকক্ষ কয়টি জাতি আছে? তাহার! অতি 
স্থন্মর, স্মৃ় “ধনুক, তীক্ষ্ধার লৌহফলক-. 
বিশিই্ তীর এবং মৎ্ম্য ধরিবার উপষে/গী 
এক প্রকার ক্ষুত্ত ক্ষুদ্র নৌকা প্রত্তত করিতে 
শিক্ষা করে, এবং অতি অল্প বসেই অব- 

লীল৷ ক্রমে নৌক্ষা! সঞ্চালন ও তীর নিক্ষেপ 
করিতে সমর্থ হয়। উহার! বার, তিথি, 
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মাস প্রভৃতি কাহাকে বলে জানেনা । 

সংখ]গণনা, কাল নির্ণয় আপন আগন 
বয়স নিরূপণ এবং কে কোথা] হইতে জন্ম 

গ্রহণ করিয়াছে) তাহাও উহারা অবগত 

নহে। ইহার! ফিছু না জানিয়াই পরম 

স্থ্বী-অজ্ঞান অবস্থাই ইহাদের সুখের 
কারণ। স্ুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি বোধহয় 

ইহাদের সমান কোন মহ্ষ্যক্ছাতির 

সখের অবস্থা কল্পনা করিয়।ই লিখিয়। 

থাকিবেন, 

“71679 12170801106 15 101198 

5]19 1011 (01) 1190. ” 

সার্থকজন্ম। বুটন সন্তান! তুমি আজি ইহা- 
দিগকে মনুষ্য জাতির অভাব অন্গুভব করাই- 

বার জন্য প্রয়াসবান- নগ্রাবন্থা ছতিশগ 

কুৎসিৎ্, ইহা তাহাদিগকে বুঝাইবার জগ্ত 
তুমি সাধ্য মত চেষ্ট! পাইভেছ-_তুমি তাহা- 

দিগকে ভক্ষ্যদ্রব্য অগ্নিভে. পাক করিয়া 

খাইতে শিখাইতেছ-_তুমি তাহাদিগকে অল্প 

পরিম!ণে কুষিকন্ম শিক্ষ। দিবার জন্ত বিবিধ 

উপায় অন্বেষণ করিতেছ, এবং তুমিই 
ইহাদের উন্নতির জন্য শত উপায় বিধাঞ 

করিতে অগ্রসর হইতেছ ; মঙ্গলবিধাতা ঈশ্বর 
তোমার সহায়, তাহার আশার্বাদে তোমার 

যত্বগ উদ্যম একদিন নিশ্চয় মফল হুইবে। 

কিন্ত আজি যাহারা জক্ঞানতাঁজনিত বিমল 

সুখে বিভোর হুইয়] সর্ধবদ! নাচিয়৷ গাইরা, 

হাসিয়। খেলিয়। দিন যাপন করিতেছে, 

সভ্যতার কঠোরদিনে তার তাহারা 

তেমন স্থুখ পাইবে না, তখন ভাহার। ক্ষতি- 

লাভ গণনায় ভৎ্পর জগতের শত অতা। 

চারে উৎ্পীড়িত ও শত অন্থখে অস্তখী 

হইয়। স্বশ্ব অভাব ও উচ্চাঁভিলীবের লহিত 

তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে এবং তখন 

নব্যাভারত | (১ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা । 

তাহার। মান্ধুষ হইতে শিখিবে ! কিন্তু এখ-, 

নও সেদিন অভি দূরে। 

ইহাদের কোন ধন্ম নাই। ঈশর কে, 
এবং ঈশ্বর বলির! কেহ আছেন কি না, 

তাহা তাহ।র। জানে না এবং তাহার পরি- 

বর্তে অপর কে'ন দেবতা বা কোন শক্তি" 

মান পদার্গের উপাষনা করেনা । ইহারা 

প্রতি মাসান্তে প্রতিপদ তিথির রেখাকৃতি 

চন্ত্রোদয়ে বিশেষ আনন্দ উৎ্নবে মত্ত হয়। 

দেই রাত্রি ইহার দলবদ্ধ হইয়া! তালে তালে 

নচিতে থাকে এবং গান গায়। ইহাদের 

এই আভাস দেপিয়। কেহ কেন্ন অন্গুমান 

করেন যে, উহার। চন্দ্রকেই দেবতা জ্ঞানে 

মাল্য করিয়। থাকে । এই অন্গমান সত্য 

বলিয়। গ্রহণ করিবার কোন বিশেষ প্রমাণ 

ইহারা পরকাঁল বিশ্বাস করে ন!; 

ইঞাদের মত এই, মান্য মরিয়। আকাশে 

মিশিয়া যায়। বোধ হয়, এই বিশাদের 

বশবন্তীঁ হইয়াই ইহার] ইহ'দের আম্মীয় 

বন্ধুর মৃত দেহ উচ্চবৃক্ষের ক্কদ্দেশে মঞ্চ 

নিশ্মীণ করিয়া তছুপরি শয়ান রাখে । 

ভাষা । ইহাদের আকার ও বেশভ্যার 

হায় ইহাদের ভাষাও অন্তি অপরুপ । 

উহা নিতান্ত অসম্পূর্ণ এবং বাক্যকথন 
প্রণালী অতিশয় কর্কশ। যাহারা মহাম্ম! 

ডার্উইনের মপ্র-শিষ্য, জানিন। ভীহার। কি 

ভাবে উহার বাখা করিবেন । উহাদের ভাষার 

কতিপয় শব নিম্নে গ্রদত্ত হইল । ভাবার 

গ্রায় অধিকাংশ শন্ব'ডা”--অস্ত । যথা. 

মাতী_মায়ডা ; পিতা--আপপায়েলডা ; 

ভাই-_আডার্দোরাডা; ইত্যাদি । 

নৃত্যগীত। ইহার! প্রায়ই ছুই জনে হাত 

ধরাধরি করিয়! নাচে। আমাদের দেশে 

চৈঞ্জ সংক্রান্তীর চড়ক পূজায় চড়ক-সন্ভাসী- 

নাই । 
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গণ সচরাচর যে ছন্দে নৃত্য করে, আগুামান 

' পুরুষগণের নৃত্যের সহিত তাহার জনেক 

সৌসাদৃশ্ত আছে। সময়ে সময়ে অবিরাম 

লক্ষ ঝম্পে উহাদের নৃতোর অবসান হয়। 

এই নৃতা নাতিশয় বিরক্কিগুদ, নুতাজশিত 

পদ সঞ্চালনে বোধ হয় যেন ভূগুষ্ট কম্পিত 

হইতে থাকে । আগুামান-রমণীর নৃত্য 

কিয়ৎপরিমাণে মধুর । এ দেশীয় আধি- 

কাংশ নর্তকী নৃতাক'লে যেমন বিকট অঙ্গ 

ভঙ্গী ও জঘন্য হাবভাব প্রকাশ করিয়া 

ল্ুরুচিসম্পন্ন দর্শকের অন্তরে ঘ্বণার অনল 

জা্লয়। দেয়, ইচ্ছাদের নুষ্যে সে ভা 

লক্ষিত হয় না। ইয়ুগোপীয় ললনাগণ থে 

তালে পন্ক। (1১010) ও হঙ্ষেবীর নৃত্য 

প্রদর্শন করে, আগুামান-রমণীর নৃহা 

অনেক অংশে তাহার ধার দিয়! যায়। 

সময়ে সময়ে ছুইটি আগুাঁমানকামিনী 

উভয়ে পরস্প্র সম্মশীন হষটয়া এবং উয়ের 

হাত ধরিয়া মৃছ পদ সঞ্চালনে এক প্রকার 

নৃত্য করে, উহাতে জামাদের দেশীয় গ্রাথার 

ঈষৎ ছায়া পরিলন্দিত হয় । উহ!দের 

গানের কোন বিশেষ অর্থ নাই। উহ!দের 

যখন যাহা! মনে হয় ভাহাই বিচিত্র স্ুর 

নংঘযোগোগ!ন করে এবং এক সময়ে একই 

গান পুনঃ পুনঃ গাইতে থাকে । আজি 

তাভার। থে গানটি গার, কালি তাহার! তাহ 

ভূি:1 যার। প্রতি দিন নুতন নুতন কথায় 

নুতন নূতন গান করে। উহাদের ভাষা, 

ভিজ্ঞ বলেন যে, উহাদের গানে কোন ভবের 

ছন্দাংশও নাই। নিম তাঁহাদের ভাবার 

ছুইটী গান উল্লিখিত হইল । 

(১) «“ আতি তারে!বুল! কায়েলাডো 

মাডি ভারে ইতারে বুই, 
আডে মা ইলে ডা। 

নবাভারত। 2১8৩ 

_ ইলাঙ্গো, আডোমা, লোলোলে ॥ 

(২) নৃত্য করিতে করিতে ভ্রততালে গান 

ও ডা চোক বালুডা, 
ও ডাচোরু বালুডা, 

ও ডা চোরু বালু আরে ডা, 

ইভারে ডা ইলাবুই। 
আমরা তাহাদের ভাষ! বুঝি না, শ্ৃতরাং 

দানি না উল্লিখিত গান ছুইটিতে কি কবিত 
ওকি মধুরতা আছে। যেজাতির হৃদয়ে 

কে!ন উচ্চ ভাব জাগিয়! উঠে ন1--যাহার। 

খভাবজাত সংস্কার ও নিতাস্ত নক্কীর্ণ জ্ঞান 

বলে পশুর শ্গায় সক্কীর্ণ সীম। মধ্যে পরি- 

চালিত, তাহাদের গানে কোন কবিশ্ব ব। 

মংধূর্য্য থাকিতে পারে কি না, হৃদয়বান 
পাঠক তাহার বিচার করুন। 

জাত্যোত্নব। প্রন্থতির সন্তান তুমিষ্ঠ 
হইলে প্রতিবামী আগ্তামান-রমণীগণ দলে 
দলে নবজাত সম্ভান দেখিতে একত্র নমবেত 

হয়। পুল সম্ভ/ন হইলে তাহাদের আন- 

নের সীমা থাকে ন-_তাহার] হর্বে উৎফুল্ল 

হইয়] নৃত্যগীতে রত হয় । পক্ষান্তরে প্রস্থ- 

তর কন্তাসস্তান জন্মিলে তাহাদের বিষম 

বিষাদ; সকলে বিনা আমোদে স্বগৃহে 

পরত্যাগমন করে। পুত্র বা কন্তার জন্ম 

দিনেই তাহাদের নামরক্সিত হয় এবং তাহারা 

আজীবন এক ন।মে আনত হইয়। থাকে । 

প্রসবকালে ব1 প্রববান্তে প্রস্থতি স্ৃতিকা 

গৃহে থাকেনা ব| কোন নিয়মের বাধ্য 

হইর়। চলেনা । 

বিবাহ ও প্রণয় । ইহাদের মধ্যে বাল্য 
বিবাহ প্রচলিত নাই । বিবাহের কোন বিশুদ্ধ 

প্রথা প্রচলিত না থাকিলেও এই অজ্ঞান ও 

অসভাদিগের মধ্যে যে প্রণালী বিদ্যমান 

আছে তাহ! বিশেষ প্রশংসনীর । জ্রীর ইচ্ছার 
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উপর বিবাহ নির্ভর করে এব£ শাহর ইচ্ছা- 

সুসারেই বিবাহ কার্ধ্য সম্পাদিত হয় । আপ্তা- 

ধান যুবতী প্রথমতঃ হ্বামী মনোনীত করে 

এবং আপনার অভিপ্রায় ভাবী শ্বামীকে 

জানায় । সে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হুইলে 

তৎ্পরদিনেই বিবাহের দিন শ্যির হয়। 
ভাহার প্রস্তাব অগ্র'্া হইলে অভিম'নিনী 

অপর শামী মনোনীত করিয়। তাহাকে বিবাহ 

করে। বিবাহের দিনে ইহার! প্রচুর পরি- 

মাণে মস ধরে এবং অনেক বন পঞু বধ 

করে। রান্িতে সকল বন্ধু ও প্রতিবাদী 

ভ্রী পুরুষ এক স্থানে মিলিত হইয়া অগ্নিকুপ্ড 
প্রজ্জবলিত করে এবং সমস্ত রজনী সকলে 

সমন্বরে গান গায় ও মধ্যে মধ্যে এক এক 

বার একএক দল জ্রী পুরুষ জলস্ত অগ্নিকু- 

গর চারি দিক বেড়িয়া নৃত্য করে । যখন 
নৃত্যগীতে ক্লাস্ত হইয়! পড়ে তখন সকলে 

মিলিয়? দগ্ধ মৎস্য ও পশ্ড মাংস প্রচুর পরি 

মাণে ভক্ষণ করে। যখন আহার সমাগত হয় 

তখন রজনীও প্রায় শেষ হইয়া আইসে; 

তখন পতিপত্বী উৎসব ক্ষেত্র হইতে বিদায় 

লইয়া গৃহে গমন করে। গৃহে উপস্দিষ 

হইয়া উভয়ে এক পাত্রে আহার করে, 
আঁারাস্তে বিবাহোৎ্সব পরিসমাপ্ত হয়। 

জী ম্বামীকে অতাস্ত ভালবাসে, সর্ধদ] 

স্বামীর কাছে কাছে থাকে এবং বিশেষ 

যত্বের পহিত শ্বামী-সেবায় রত থাকে । 

ক্বামী পীড়িত হইলে স্ত্রী বিশেষ অন্খী 

হয়। ম্বামীর শরীর ঘন্মাক্ত হইলে ভ্্রী 

যত্নের সহিত শ্বহস্তে তাহার ঘর মুছা- 

ইয়! দেয়, এবং মনের সাধে শ্বামীকে 

নানা বর্ণে ও নানা ভূষণে সজ্জিত করে। 

স্বামীর মৃত্যু হইলে ফ্রীলোকে অভিভূত 
হইয়া পড়ে, কিন্তু কিছু দিন পরেপুনরায় 

নবাভারত। (১ম খণ্ড, এম লংখাখ। 

বিবাহ করিয়া সকল শোক ভুলিয়। যায়। 

্বামীও স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবীসিয়া থাকে। 

মৃত্যু ও অস্ত্যেপ্রিক্রিয়া ॥ ' কোনি আত্মীয় 

বন্ধুর মৃত্যুকালে ইহার সকলে মিলিয়। 

তাহার সেবা করে। যখন তাহার প্রাণ 

বিয়োগ হুর, তখন তাহার! বুবিতে পারে যে, 

সে তহাদিগকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়! 

চলিল--আ্র সে তাহাদের কাছে আদিবে 

না, এই ভাবিয়া তাহারা গভীর আর্তনাদে 

শোক প্রকাশ করিতে থাকে । কাদিয়! 

কাদিযা যখন তাহারা নিতান্ত নিস্তেজ ও 

অবশন্ন হইয়া পড়ে, তখন তাহারা ক্ুমশঃ 

গম্ভীর ও প্রশান্ত ভাব ধারণ করে। অন- 

স্তর তাহার] মৃত্তবাক্তিকে জাতীয় বেশতৃষা 

ও বিবিধ যুদ্ধাঙ্ে স্নজ্জিত করে এবং 

নিকটস্থ উচ্চ বৃক্ষের মস্তকোপরি দারুময় 

মঞ্চ নিশ্মীণ ও .তছুপরি পনত্ত্রশর্ষযা রচন। 

করিয়া তাহাতে মৃত দেহ শয়ান রাখে ; এবং 

গৃহে প্রত্যাগমন কালে আর একবার উচ্চৈঃ- 

দ্বরে ক্রন্দন করে। ৫।৬ মাস পরে মুত- 

ব্যক্তির অস্থিরাশি বৃক্ষ হইতে নামাইয়। 

সমুদ্রের জলে ধৌত করে এবং আত্মীয় 
বন্ধুগণের মধ্যে প্রত্যেকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক 

এক খানি অস্থি লইয়া! মাল। গাঁথিয়া গলায় 

পরিধান করে । ভ্্রী মৃতম্বামীর কপালের অস্থি 

গ্রহণ করে, উহা! অপর কাহারও পাইবার 

অধিকার নাই 

ব্রাউন্পাহেব লিখিয়াছেন, আগামানীর1 

উহাদের মৃতদেহ সমাহিত করে। একথা 

সঙ্গত নহে, কারণ উহাদের মধ্যে সমাধি- 

প্রথ। প্রচলিত নাই । মানুষ মরিয়। আকাশে 

মিশিয়া যায়, এই বিশ্বাস প্রণোদিত হইয়া 

ইহার! ইহাদের জাতীয় মৃত দেহ উচ্চ বৃক্ষের 

শীর্ষস্থানে স্থপিত করে। 



শাক্যচরিত, বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ দর্শন। 
(তৃতীয় প্রস্তাব ।) 

অশোক অনুশাসন সকল গিরিগাত্রে, 

প্রস্তরময় ম্রণী স্তস্তে এবং কয়েকটী বিহার 

ও উড়িস্ত। দেশে গুহা মধ্যে পাওয়| গিয়াছে। 

প্রিয়দশরখ অশোকবদ্ধন তাহার রাজত্বের দশম 

ও ঘাদশ বৎসরে অতি দূর দুরস্থিত পঞ্চ 

পর্বতে বৌদ্ধ ধন্ম স্বন্ধে কয়েকটী অনুজ্ঞা 

লিপিবদ্ধ করেন । এই পীচটা পর্ধানের আব- 

স্থান দৃষ্টি করিলে তাহা? রাজা কতদুর 
বিস্তৃত ছিল বুঝিতে পারা যায়। (১) 

শাবাজ গাড়ি বা কপূর্দ গাড়ি পেশোৌরের 
৪, মাইল উত্তর পূর্ব এবং আটক হইতে 

২৫ ম।ইল উত্তর পশ্চিমে যুসফদি প্রদেশে 
অবস্থিত (২) খলসি যমুনার পশ্চিম তটে 

দেহরাদুনের নিকট (৩) গির্ণার সোম- 
নাথ হইতে বিংশ ক্রোশ উত্তরে, কাঠিবাড় 

প্রদেশে জুনাগড়েন্ন নিকট (৭) ধবলী কট- 

কের দশ ক্রোশ দক্ষিণে (৫) জৌগড়- 
গঞ্জামের নয় 

শেষোক্ত পর্বতদ্রে ছুই ছুইটী জন্গুশাসন 

আছে । এতন্তিন সহআারাম (সাসিরাম ) 
রূপনাথ ও বিরাটে কয়েকটী গিরি শাসন 

আছে। এ পর্য্যস্ত সপগুদশটী গুহ! শাসন 
পাওয়] শিয়াছে। ইহাদিগের মধো বরাবর, 

নাগার্ধনী, বুদ্ধগয়া, খণ্ডগি'র ও রামগড়ের 
শাসন গুলি প্রসিদ্ধ। জশোকবদ্ধন অনুজ্ঞ] 

প্রচান্রে জন্য খোদিত বক্ষ কতগুলি 

সতত নিশ্মাণ করিয়াছিলেন, এখন জানি- 
বর উপায় নাই। যবনদিগের কুঠারা- 

খাতে, অক্জানান্মদিগের মূর্খতায়, ঝড় বৃষ্টির 
নিষ্টরতায় অধিকাংশ বিনাশ পাইয়াছে। 

যেগুলি অদ্যাপি জীবিত আছে, কাহারও 

দেহশুন্য মন্তক, কাহারও মস্তকশৃন্ দেহ, 

কাহারও অঙ্গ প্রাত্যঙ্ যথযখ রহিয়াছে, 

কিন কৌন গ্রর্কার খোদিত লিপি সকল 

সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ রূপে অন্তর্িত হইয়াছে। 
এখন ভাল অবস্থায় কেবল১।২টা স্তস্ত দেখিতে 
পাওয়। যায়। যে ছুইটী দিল্লীতে আছে 
ফিরোজশাহ তোগলক মিরট ও টৈবলিক 

পর্বত হইতে তাহাদিগকে দিল্লীতে আনিয়া- 

ছিলেন। দশ বৎ্সর পূর্বে যখন দিলীতে 

শিয়াছিলাম, ইহাদিগের আবার একটীকে 
নানা খণ্ডে ভগ্ন দেখিয়ছিলাম ৷ অবশি গুলে 

প্রয়াগ, কৌশাদ্ী এবং দুইটা বেতিয়া জিলায় 
অবস্থিত। একটা পাটনার ৭৭ মাইল উত্তরে 

অররাজ মহাদেবের মনিরের নিকট, আর 

একটী গণুকী তটে প্রাচীন নব গড়ে 

 পখিতে পাওয়া বাইবে। 
ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে । জী এই সকল অন্থুশাসন সমন্ধে প্রিন্নেপ্, 

উইলবন, ব্ণফ, কানিংহাম ও ফরাপী পণ্ডিত 

এমিলি সেন্ট বিল্তর জালোঁচন। করিয়া- 

ছেন। গ্রিন্সেপ এ অনুশাসন সকলের ষধ্ে 

সংক্ষেপে এই রূপ বলিয়াছেন । 
১। অহিংসা পরম ধর্শ/ ভোজনার্থে 

ব। যঞ্ত হেতু জীব হিংসা করিবে না। 

২। রাজ্যের নানা স্থানে পীড়িত পঞ্ত,, 
পদ্মণ ও মন্তুষ্যের চিকিৎসা হেতু চিকিৎসালয়' 
স্থাপন করিবে এবং বহু জনাবলম্ষিত পথ- 

র্থে কূপ খনন করিবে এবং সারিগাছা 
রোপণ করিবে । 

৩। পিতা স্বাতাকে সম্মান করিবে 



৩৪৬ 

প্রতিবাপী শ্বজন ও পুরোহিতদিগকে দয়া 
করিবে,পশড পম্মশর প্রতি নিষ্টরাচরণ করিবে 
ন1। দেহ কখন অমিতাচারে কলুষিত করিবে 

না, রসনা যেন কুকগ! না বলে। | ইহ্থা 

একটা বৌদ্ধ শ্ত্র) 
৪। প্রিয়দর্শীর রাঙজত কালে দেশের 

অবস্থা] পূর্বাপেক্ষা কত উন্নত হইয়[ছে, তুলন। 

'৪ ঘোষণা করা এই অনুজ্ঞ।র উদ্দেস্থা। 

৫ দেশ বিদেশে বালবুদ্ধধনী দরি- 

প্রের নিকট ধর্ম প্রচারার্থ প্রচারকগণ 

প্রেরিত হইলেন । 

৬। প্রজাগণের আচার বাবহার অন্থু- 

সন্ধান হেতু * পতি বেদক” দণ্ড পুরঙ্কার 

হেতু * অস্ত যাথিক ” গণ নিযুক্ত হইলেন। 

৭1 প্রিয়দর্শর একান্ত কামনা ধর্ম রুচি 
মর্যাদার বিভিন্নতা দূরীভূত হইয়া সকলের 
ভাব শুদ্ধি, শান্তি, পবিত্রতা, জ্ঞান ও বিশ্বা- 

সের শ্রীবুদ্ধি হয়। 

৮। বিলাদ ও বিমলাঁননো কত প্রভেদ। 

পূর্বতন বিহার যাত্রা, অধুনাতন ধর্ম যাত্রায় 

কত অন্তর । সাধু দর্শন, ভিদ্দ! দান ও গুরু- 

ভক্তি বিমল'নন্দের এক মাত্র উদ । রি 

৯। বিবাহ, সন্তান পালন, বিদেশ 

ভ্রমণে সখ নাই। অনুগত পালন, গুরু- 

সেবা; অমিত কারুণ্যে ধন্ম মঙ্গল লাভ হয়। 

১০1 যশ বা কীর্তি অচি্রস্থারী । প্রিয়- 

দর্শী লোকাতীত পুরস্কার আখায় পরাক্রমের 
সহিত চে! করিতেছেন । 

১১) সকল দান অপেক্ষা ধ্ম দ[নের 

মূল্য অধিক | ধন্ম বিতরণে ইহলোক ও পর- 

লোক উভয়ে পুরস্কার ঘটে । 
১২। এটী অসম্পূর্ণ, যাহা আছে তাহাও 

বুৰা যায় না। অবিশঙ্বাসীদিগকে বৌদ্ধ ধণ্৷ 
গ্রহণ করিতে আহ্বাম কর! হইয়াছে এবং 

নবাভারত। (১ম খণ্ড) ৮ম সংখাখ। 

ধন্ম মহামাত্য, স্থবির মহামাত্য ও কম্মক নামে 

তিন শ্রেণীর ধর্শ সঙ্বন্ধীয় কর্মচারী নিয়ো- 

গের ঘেরষণ। করা হইয়াছে । 

১৩। এটা পাওয়। যায় না। 

১৪। ইহাতে পূর্ব ত্রয়োদশটীর সংক্ষিপ্ত 
সার দেওয়া হইয়াছে । 

এই অন্ুশানন সকলের ভাষা মন্ষ্ধে 

ভাক্তার কানিংহাম বলেন ;-- 
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তিনি বলেন শাবাঁজ গাড়ী অন্শামন পঞ্জ'বা- 

পালি ভাষায় লিখিত । অন্য সকল অন্গু- 

শাসন অপেক্ষ৷ ইহ।র ভাষার সহিত সংস্কতের 

নৌসাদৃষ্ত নেক অধিক! বস্তত সেই প্রাচীন 
সময়ে কাশ্মীরাঞ্চলে সংস্কৃতের চচ্চ যত 

অধিক ছিল, ভারতবর্ষের আর কোথাও সে 

রূপ ছিল ন1। ন্ছৃতরাঁং এতদ্দেশীয় ভাষার 

রূপাস্তরিত অবস্থায়ও অন্য সকল স্থানের 

ভাষ। অপেক্ষা সংস্কত শব অধিক থাকিবার 

সম্ভাবনা । এবং ব, র, শ,ষ, স, গ্রভৃতির উচ্চা- 

রণ অধিক ভাল হইবার নম্ভ'বন| | গির্ণার, 

রূপনাথ প্রভৃতি অন্থশাসনের ভাষাকে 

উজ্জ্বরিণী পালি নামে অভিহিত করিয়াছেন । 

এ ভাষার র প্র!য়ই লএর মত উচ্চারণ হই- 

য়াছে; কিন্ত কোথায় কোথায়ও র দেখিতে 
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পাওয়া যার । তিনটী শ, ষ, স, ঘুচিয়া একটা 

শ হইয়াছে, কিন্ত ছু এক স্থানে ব ও দেখা 

যাঁয়। ম!গবী-পালি ভাষার “র'য়ের উচ্চারণ 

একবারে লোপ হইয়াছে, সর্বনই র, স্থানে 

লব্যবহ্গত হয় এবং শ, ষ, স ঘুচিয়া কেবল 

একটী শ দেখিতে পাওয়। যাঁয়। 
আচার্য উইলপন বলেন 
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নব্যভারত। ৩৪৭ 

জন মিউর বলেন 
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আচার্য লাসেন বেন 
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আছচার্ধ্য লাসেন আরে! বলেন যে, গিরি- 

শোদন সকলের ভাষ| ভিন্ন ভিন্ন হইলেও 

স্তম্ভ শাসন নকলের ভাষা সর্বত্র একই | সে 

মাঁগধী ভাষা । মগধী তৎকা!লে সর্বত্র বাবহৃত 

হইত বিশ্বাস করা যায় না । বোধ হয় অশোক 

রাজধ[নীর ভাষ। বলিয়! মাগবীতে স্তত্তশাসন 

সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন । গিরিশাসন 

সকলে যে সকল প্রদেশীয় ভাষার আভাস 

পাওয়৷ যায়, তগ্ডিনন আরে! অনেক ভাবা 

তৎ্কালে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত ছিল। 

কিন্ত সে সকলের এখন আর কোন প্রমাণ 

পাওয়। যায় না। 

এখন জিজ্ঞান্য, পালিতাষার -সহিত 

অশোক শাসনের ভাবার সম্বস্ধ কি? সক- 
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হল 

শপ 

লেই স্বীকার করিবেন যে, শানলের ভাষা 

পালি ভাষা হইলেও কিছু কিছু প্রভেদ 

আছে। এই প্রভেন খেভিন্ন ভিন্নস্থানে 

ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছিল, তাহার 

ও সন্দেহ নাই। তবে কি বুশিতে হইবে 

€ ১.) পালিভাঁষা সমগ্র আর্যা!বর্ডের চলিত 

ভাষা হইলেও স্থানগুণে ভিন্ন ভিন্তর প্রদেশে 

কিছু ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল। 

অথবা ( ২ ) পালিভাষা অশোকের সমস 

শিক্ষিতগণের ভাষ! থাকিলে নাধারণ 

লোকের মধ্যে ক্রমে অপ্রচল হইয়া আসিতে- 

ছিল; সেই সাধারণ লোকের ব্যনহাত এই 

সকল পালি অপাঁলি ভাষা । অথবা রলিতে 

হরে যে (৩) প্রাচীন সংস্কৃত ভাষ! সাধা- 

ব্রণের মধ্যে প্রথমে এই আকার ধারণ 

কুরিয়াছিল, শেষে এই সকল গ্রাম্যভাষ! 

একত্র হইয়া একটী সাধারণ ব্যবহ্গত পালি 

ভাষায় পরিণত হইয়ধছিল। দেই পাপি- 

ভাষা আবার শেষাবস্থায় বরকচি উল্লিখিত 

শ্নহারাস্্বী শৌর্সেনী প্রভৃতি ভাষায় বিভক্ত 

হইয়া! পড়িয়াছিল। যে সৰল পাশ্চাত্য 

আচার্ধযগবের মত উপরে উদ্ধত হইয়াছে 

স্তাহারা কেহ স্পষ্ট করিয়! এ সম্বন্ধে কোন 

কথা বলেন নাই। তথাপি কথার ভাবে 

উহাদ্রিগকে এই তিন দলের অন্যদীয় 

দলভুক্ত বলিয়া বোধ হয়। প্রথম পক্ষ 

শালনভাষা পালিভাষাঁর সমকালীন, দ্বিতীয় 

পক্ষ কিছু পরস্তন, তৃতীয় পক্ষ শাসনভাবা 
পালিভাষার পূর্বতন বলিয়া অনুম!ন রুরেন। 

উইলসন্ও প্রিন্দেপ্ তৃতীয় পক্ষীয়, কানি।- 

হাম প্রথয় পক্ষীয়, বোধহয় মিউর ও.লাসেন 

দ্রিতীয় পক্ষীয়। ডাক্তার রাজেজ্ লাল মিত্র 
যলেনঃ-_ 

০1 বিপু 880887061 28859৫ ৮76০ 9৮০ 

মব্যভারত | ১ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা 
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01919008 ০0 130. স্বৃতর[ং বুঝিতে হইবে 

ডাক্তার রাজেন্্রল/ল তৃতীয় পক্ষীয়। 

বি 01১91996 13001)156 1691%1019 নামক 

গ্রস্থে ডাক্তার রাজেগ্রল!ল তাহার মত আরে] 
ম্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন “19 0০101 
(109 ৩০1০০ 09 89701)01655 11১0 120077709 
০: 70০১1 00708 070 60010 17710501979 
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আমর। পূর্বে কয়েকবার উল্লেখ করির।ছি 

যে সিংহলে একটী জনশ্রুতি প্রচার আঁছে 
যে, অশোকের পুত্র মহেন্দ্র পালিভাষায় 

রচিত বৌদ্ধগ্রস্থ সকল পিংহলে লইয়া গিয়া- 
ছিলেন। তৃতীয় পক্ষের মত সত্য হইলে, 

এই জনশ্রুতি অসত্য বলিয়। প্রতিপন্ন হয়। 

আঁর যদি সে জনশ্রুতি সত্য হয়ঃ তবে অশো 

কের সময়ে বা! তাহার পূর্বে যে পালিভাষ! 

প্রচারিত ছিল, সে বিষয়ে সনোহ হইতে 

পারে না। ন্ুতরাং সিংহলে রৌদ্ধ এস্ক 
প্রচার সম্বম্ধেকে কি বলেন, একরার দেখ! 

যাউক। 
মহাবংশ সিংহলের একখানি প্রাচীন 

পৌরাণিক ইতিহাস। মহাবংশে লিখিত্ত 
হইয়াছে যে, অশোঁকের পুত্র মহেন্দ্র সটাক 
পালি পিটকত্রয় লইয়া সিংহলে বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারার্থ আগমন করেম । তগ্ননও নৌস্ব 
ধর্ম গ্রন্থ সকল লিপিবদ্ধ করা হয় নাই, 

মুখে মুখে সকলে শিখিয়া রাখিত। মিংহলে 

তখনও পলি ভাষা প্রচারিত হয় 'নাই। 
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সুতরাং সাধারণের বোধ-সৌক্ধ্যার্থে মহন্ত 
টিকাগুলি (অর্থ কথা ) সিংহল ভাষার অন্গু- 

বাদিত করেন। সিংহলভাবায় অনুবাদিত এই 

টিক! ক্রমে সাধারণের এত আদরণীয় হইয়। 

উঠ্ঠে যে, পালি অর্থ কথা কালবশ/ৎ লোপ 

পাইয়াছিল। পালি ত্রিপিটক ও সিংহলীয় 

অর্থ কথা শ্রীষ্ট পূর্ব প্রথম শতাব্দী পর্যান্ত 

লোকে মুখে মুখে শিখিত । তাহার পর 

অক্ষরবদ্ধ হয়। এই ঘটনার পাঁচ সাত বৎ- 

সর পরে অর্থাৎ খীষ্টের পঞ্চম শতাব্দীর 

প্রথম ভাগে বুদ্ধঘোষ সিংহলীয় অর্থকথ! 

পুনরার পালিভাষায় অন্বাদিত করেন। 

ইহার পরে নিংহল হইতে পালি.ত্রিপিটাক ও 

অর্থকথা, শ্যাম. ত্রন্ম প্রভৃতি দেশীয় ভাষ] 

সকলে অন্ুবাদিত হুইরাছিল। মহেন্ত্রের 

সিংহল গমন ও বুদ্ধঘোঁষের অর্থকথা পা'ল- 

ভাষায় পুনরানুবাদ কোন্ সময়ে হইয়াছিল, 

তৎ্সম্বদ্ধে কিছু মতভেদ আছে। বৌদ্ধ 
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আচার্য্য চেবর এই জনশ্রুতি সম্পূর্ণ 

অবিশ্বাস করেন নাই। কিন্ত সন্পগ্র ত্রিপি- 

টক তখন রচিত হইয়াছিল কি না, এই 
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আচার্য্য লাসেম এই জনশ্রুতি সম্পূর্ণরূপে 

বি।স করিয়াছেন । মিউর সাহেবও এই 

নবাভারত ৷ ৬৪৯ 

জনশ্রুতি বিশ্বাস করেন।. কিস্ত মহেন্দ্রের 

সময়ে পালিগরস্থ সকল অক্ষরবদ্ধ হয় নাই, 

ইহ। তীহার মত নহে । তিনি বলেন, মহেন্দ্র 

পালিভাঁষায় লিখিতণ্রস্থ নকল সিংহলে লইয় 
গিয়াছিলেন। ডাক্তার রজেন্দ্র লালেরও 

এই মত, কিস্ত তীহার মতে. মহেন্র যে 

গ্রন্থ সকল লইয়! গিয়াছিলেন, উহ পালি 

ভাষায় লিখিত ছিলনা, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 

ছিল। মহ্ত্দ্র ও বুদ্ধঘোষ সংস্কত হইতে 
বৌদ্ধ গ্রস্থ সকল পালিভাষায় অন্ুবাক্ষিত 
করেন । তিনি বলেন “ &9 019 0709 
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মহাবংশ অন্ুবাদকার মাননীয় টণুর 

সাহেব মহাবংশ লিখিত জনশ্রুতি বিশ্বাস 

করিতেন, কিন্ত তহার মতে গ্রন্থগুলি 

এত দিন মুখে মুখে ছিল না । পুরোহিতের! 

শিষাদিগকে খী রূপ বুঝাইয়! দিলেও ভিতরে 
ভিতরে গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছিল । হজনন 

সাহেব ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের সহিত সম্পূর্ণ 

এক মত। আঁচার্ধ্য মোন্মমুলর বলেন, 

মহেন্্র ও বুদ্ধঘোঁষ অনুবাদ করিবার সময় 

মূল কথায় অনেক সংযোগ বিয়োগ করিয়! 

থাকিবে । কোন্ ভাষায় লিখিত বৌদ্ধপ্রস্থ 

মহেন্দ্র সি*হলে লইয়া গিয়'ছিলেন, সে সম্বষে। 

কিছুই বলেন নাই। এবং অর্থকথায় সংযোগ 

বিয়োগ হইয়। থাকিলেও মৃলগ্রস্থ কেন 

অবিশ্বীস করা হইবে, সে বিষয়েও কোন 

আঁলোচন1 করেন নাই। 

সিংহপদেশীয় কিছবদস্বী সম্বন্ধে যাহার 
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যে মত, আমর) পাঠকগণের নিকটে নিবে- 
দন করিলম। এখন প্রত্যেকে আপন 

আপন অস্থমান মত যাহা হয় স্থির করি- 

বেন। মহেন্দ্র লিখিত বা মুখস্থ কতকগুলি 

গ্রন্থ সিংহলে লইয়। গিয়াছিলেন, এ কথ! 

কেহই অন্বীকার করেন নাই। মহাবংশ 

স্পষ্টাক্ষরে সেগুলি পালিভাষায় রচিত বলিয়| 
নির্দেশ করিয়ছেন, এমন: স্থলে ডাক্তার 

রাছেন্দ্র লালের অনুমান মত সে গুলি সংস্কৃত 

বলিয়। কেন আমরা বিশ্বাস করিব, বুঝিতে 
পারি না। রাঞজ্জেন্্রলাল অশোক শাসন 

সকল এক প্রকার পালিভাষায় লিখিত 

অন্বীকার করিতে পারেন নাই ; তবে তিনি 

বলেন ত্রিপিটকত্রয়ের পালিভাষা অশোক 

শাসনের ভ!ষা হইতে পরিশ্ষ,ট। সে কথ 

নব্াযভারত । (১ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা। 

সত্য হইতে পারে। অশোক-শাসনের ভাষ। 

একবার গিরি গাত্রে বাস্তভ দেহে খোদিত 

হইলে আর কেহ তাহাকে পরিবর্তিত ব| 

সংস্কৃত করিতে পারে নাই; হইতে পারে 

মহেন্দ্র বে সকল গ্রন্থ সিংহলে লইয়! গিয়া- 

ছিলেন, সে গুলিও এরূপ অস্কূট ভাষায় 

তখন রচিত হইয়াছিল, কালক্রমে বিভিন্ন 

আচাধ্যের হন্ডতে সে ভাষা পরিবর্তিত ও 

সংস্কত হইয়াছিল । মহেন্দ্র আনীত গ্রন্থগুলি 

সংস্কতে রচিত হইতে পারিত না, এ কথা 

আমি বলি নাঁ। তাহারা সংহ্কত ভাষায় 

রচিত ছিল, এ কথার কেহ কোন প্রমাণ 

দেন নাই। প্রথম বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল কোন্ 
ভাষায় রচিত হইয়াছিল, অনতি বিলম্বে 

বিচার করা যাইবে । | ক্রমশঃ 

লোক অৎখ্য।। 

( পূর্ব প্রকাশিতের পর) 

অসভা অবস্থায় এই সকল অন্তরায় 

যেমন ম্পঞ্ট ও প্রত্যক্ষ, সভ্য অবস্থায় তাদৃশ 
নহে। যুদ্ধ বিগ্রহ, বৃদ্ধ ও শিশু নাশ, অতিরিক্ত 

শ্রম, পীড়া, শ্বাস্থাহানিকর ছুর্ভিক্ষ ইত্যাদি 

অসভ্যদ্দিগের মধ্যে যে প্রকার লোক নাশ- 

করঃ সভার্দিগের মধ্যে তন্ধূপ নহে । অসভ্যা- 

বস্থায় সামান্য কারণে যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত 

হইয়। বিস্তর লোকের জীবন নষ্ট করে। 

অভাব হইলে লোকে বৃদ্ধ ও শিশু বধে কাতর 

নহে, জীবন ধারণের সঙ্থজ উপায় আবি- 

ফারে অসমর্থ হেতু বিস্তর শ্রমকর ও অসম- 

সাহসিক কার্ধেয ব্যাপৃদ্ধ 'হইয়। বিস্তর লোকে 

প্রকৃতির সহিত যুদ্ধে হত [হয়ঃ আহারের 

অপ্রতুল বশতঃ সর্বদ1 পীড়িত হইয়া! অনেশ- 

ককে মানবলীলা সাঙ্গ করিতে হুয়। উপ- 
যুক্ত আহারীয় দ্রব্য ও বাসস্কানের পারি- 
পাট্য জ্ঞানের অভাবেও অনেকের নিপাত 

সাধিত হয় এবং সংক্রামক পীড়া ও ছুর্ভিক্ষ 
সময়ে সময়ে অসংখ্য অসংখ্য লোকের জীবন 

নাশ করিয়। খাদ্য দ্রব্যের সহিত লোক 

সংখ্যার সামঞ্জস্য করির] দেয় । 

সভ্য অবস্থায় এ সকল অনিষ্টের বিগুর 

নিরাকরণ হইয়াছে । অত্যস্ত মহুৎকারণ 

ন৷ হইলে আর প্রা যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হয় 
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মা, বুদ্ধ ও শিশুগণ বিনষ্ট ন। হইয়া যত 

পালিত হয়, জ্ঞান বিজ্ঞান বলে পকল প্রকার 

শ্রমকর এবং অসম সাহসের কার্য সকল 

মহক্দ ও অনায়াস-সাধ্য হইয়। পড়িয়াছে, 

দীড়ার চিকিৎসার জন্য বিস্তর বিস্তর ওষধি 

আবিষ্কৃত ও চিকিংসালয় স্থাপিত হইয়াছে, 

বাসস্থানের পারিপাট্য ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য 

বিস্তর বিস্তর উপায় নিদ্ধীরিত হইয়াছেঃ এবং 

বাণিজ্য ও গমনাগম:নর ব্ুবিধা বিধায়ক 

বিস্তর উপায়ও উদ্ভাবিত হইয়। দুর্ভিক্ষের ও 

বিস্তর দমন হইয়াছে, বলিতে হইবে। 

ফলতঃ সভ্য অবস্তায় লোক-নাশক গ্রকুতির 

সহিত মকল প্রকার বিবাদের পথ আবিষ্কৃত 

হইয় মনুষ্য জীবন স্বচ্ছন্দ হইয়াছে, তাহাতে 

আর সংশয় নাই । 

কিন্তু সভ্যতা বুধ্ধিতে কি বাস্তবিক 

লোকে ন্ুখী ও ন্বচ্ছন্দ হইয়াছে? সভা জগ- 

তের উপায় বুদ্ধির সহিত কি প্রতিবন্ধকের 

উচ্ছেদ হইয়াছে? মন্ুষু সমাজের কি এক্ষণে 

বিনাশের সংখ্যা অল্প হইয়াছে? আমরা বলি 

কিছুই হয় নাই। লোকের দুঃখ ও কষ্ট বৃদ্ধি 

হইয়াছে, প্রতিবদ্ধকের পথ পরিষ্কার হয় নাই; 

এবং বিনাশের সংখ্যাও অল্প হয় নাই। 

সত্যতা বৃদ্ধির নহিত বিস্তুর উন্নতি হইয়াছে 

এবং যাহাতে জীবন সহজ হয়, তাহারও 

উপায় হইয়াছে পনেহ নাই । কিন্তু বিনা- 

শের কিছুই হাস হয় নাই। অসভ্যাবস্থাতর 

নিপাতের যে মুর্তি ছিল, সভ্য অবস্থায় কেবল 

সেই মূর্তির পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র। 
আকার ভেদে ফলের ভেদ হয় নাই, বরং 

তরবারির আঘাতে শীঘ্র জীবন ন না হইয়া! 

হচিকাঁর দ্বারা বিদ্ধ হইয়া বিলম্বে জীবন- 

নাশের.বে ফল, তাহাই সর্বত্র দৃই হইতেছে। 

আমর বলিয়াছি, আহার্ধ্যের প্রাচুর্য ন! 

নব্যভায়ত। 
কী 
৩৫১ 

হইলে লোক নাশের অভ্তরায় সহজ নহে ॥ 

কিন্তু জিজ্তান্ত এই যে, সত্যতা বুদ্ধির সহিত 

যেমন লোক নাশের উপায়ের শিরে কুঠারা- 

ঘাত করা হইতেছে, সেই প্রকার আহার 

বুদ্ধির কি কোন উপায় উত্তাবিত হইতেছে ? 
যখন তাহ] হয় নাই, তখন ইহা এক প্রকার 

স্সতঃপিদ্ধ যে, লোক বিনাশের কোন প্রকার, 

উপায়েরই নিরাঁকরণ হুওয়। সম্ভব নহে) 
তবে লোক বুদ্ধির স্বাভাবিক অস্তরাযের প্রতি- 

বিধান হইয়াছে অবশ্ত শ্বীকার করিতে 

হইবে । কিন্ত সভ্যতা বৃদ্ধিতে স্বাভাবিক 

অস্তরায়ের প্রতিবিধানে কি স্থফল ফলি- 

যাছে? লোক বুপ্ধির অন্য প্রতিবন্ধক ব্যতি- 

রেকে কেবল প্রাকৃতিক অন্তরায় উচ্ছেদের 

চেষ্টা করিলে সকল ফলিবে না। ডার- 

উইন সাক্ষ্য দিতেছেন যে, লোঁক নাশের 

শ্বাভাবিক উপায়কে শ্রথ করিলেই এবং 

কোন প্রকারে বিনাশের প্রতিবন্ধকত। করি- 

লেই লোক সংখ্যা নিশ্চয়ই অসংখ্য হইবে। 

ভারতে পাশ্চাত্য সভ্যত। বিস্তার হওয়াতে 

লর্ভভার্বি যাহ। বলিয়ছেন, পাঠকশণ তাহ! 

বিবেচন1! করিবেন। তিনি বলিয়াছেন, 

« আমর ভারতের শৃঙ্খল। ও শাস্তি স্থাপন 

করিয়াছি, স্থানীয় যুদ্ধ বিগ্রহ সাঙ্গ করিয়াছি, 

নংক্রামক পীড়ার আতিশযা নিবারণ করি- 

য়াছি এবং যথা সময়ে অভাব নিবারণ করি- 

বার জন্য আমাদিগের যাহ। সাধ্য তাহ। করিয়! 

থাকি, এবং কখন বিফল হুইনা। ইহার 

ফলকি হইয়াছে ? ন্রভাবতঃ অবশ্ঠই লোক 

খ্যার বৃদ্ধি হইয়াছে । এক্ষণে ভারতের যে 

প্রকার ভবস্থা, যদি সেই প্রকারই থাকে, 

তাহা হইলে প্রতি পুরুষে অদংখ্য অসংখ্য প্রজা! 

বৃদ্ধি হইবে । ভরত কৃষিপ্রধান দেশ এবং 

সময়ে সময়ে তথায় খনাবৃত্টিও হইয়। থাকে, 



তই 

সুতরাং সময়ে সময়ে ভথার ভবশ্ঠই ছুর্ভিক্ষ 

হইবে । আমাটিগের সাহাযোর উপর 

নির্ভর করা ব্যতিরেকে এই সকল লোকের 

অনাটনের সময়ে আর কোন উপায় নাই।” 

বাস্তবিক লোক নাশের দ্বাতাবিক অস্ত- 

রায়ের বিনাশ এবং ভাহার পরিবর্তে অন্ত 

কোন প্রকার অন্তর'য়ের অবর্তমানে অব- 

শ্তই মধ্যে মধ্যে মান্জ্রাজ ও উড়িষ্যার ন্যায় 

ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে এবং অসংখ্য অসংখ্য 

লোক নাশ করিবে । অতএব আমর! বলি 

যে, অন্য অগ্রাক্কতিক অন্তরায় আবিকত 

না হইলে সভ্যতার প্রাক্কৃতিক অন্তরায় 

নাশক উপায় সকল স্বখকর নহে এবং 

ভারতে অনা যাহা ঘটিতেছে, ক্রমে সমস্ত 

সভাদেশেই তাহা ঘটিবে, তাহাতে সংশয় কি? 
আয়লাও্ডের অনুরূপ এই অবস্থা! ঘটিয়া- 

ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে তথায় ২৭ 

লক্ষ লোকছিল। যুদ্ধ বিগ্রহ না থাকাতে 
এবং সভ্য রীতিনীতি প্রবর্তিত হওয়াতে দেড় 

শত বৎসরের মধ্যে এই ক্ষুদ্র দ্বীপটী ৮ লক্ষ 

লোকের বাসশ্থান হইয়াছিল । লোক বুদ্ধির 

কোন প্রকার অস্তরাঁয় বিদ্যমান না থাকান্ছে 

আহারের অধিক লেক জন্মিল, কিন্তু ১৮৭৭ 

শীান্ষে দেশের প্রধান আহার দ্রব্য (আলু) 

বিন হওয়াতে দেশে মহ দুর্ভিক্ষ উপন্থিত 
হইয়া একেবারে লোক নংখ্য প্রায় নিঃশেষ 

করিয়৷ ফেলিল। 

যাহা হউক, সভ্যতা! বৃদ্ধির সহিত অসভ্য 
অবস্থার অন্তরায় সকল বিস্তর পরিমাণে 
নিবারিত হইয়াছে ও হইডেছে, এবং হুর্ভিক্ষ 
ও মহামারীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার 
বিস্তর উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতে 

সন্দেহ নাই। পূর্বে সময়ে সময়ে দুর্ভিক্ষ 

'পরি্থামারীতে যত লোক মরিত) এক্ষণে সে 

নধাতভারত | (১ম খশি৬ম সংখ্যা । 

সংখ্যার হ্থাস হইয়াছে। 

কেবল লগ্ুনে ১৫**০ লোক অগাহারে প্রাণ 
ত্যাগ করিয়াছে, ১৩৪৮ খাষ্টান্বে এই কারণে 
তিন অংশের এক অংশ লোক মরিয়াছে। 

রোমে ২৫০ হইতে ২৬৫ গ্রীষ্টাব্দের মধ্যে 
সময়ে সময়ে মহামারীতে প্রতাহ ৫০০৩ 
লোকের মৃত্যু হইয়'ছে। ইংলগ্ডের গ্রধান 

প্রধান নগরের অর্ধেক লোক ১৫৯৬ এবং 
১৫১৭ খ্রীষ্টান্দের মহামারীতে নিধন প্রাপ্ত 
হইয়ছে এবং অক্সফোর্ড একেব!রে জনশৃন্ 
হইয়াছিল। ১৬০৩ । ৪ খ্ীষ্টান্বে মঙ্ক'মাতীতে 
লগ্নে ৩,৫৭৮ এবং ১৬৬৪।৫ খ্রী্াবে ১৮, 

৫৯৬ লেক বিন হইয়াছে । নেপলন্ দেশে 
১৬৫৬ শ্রীান্বে ৪ লক্ষ এবং মিসরে ১৭৯২ 
খ্ীতাব্দে ৮ লক্ষ লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। 
বঙ্গে, বেহারে, উড়িষ্যায়, যান্জীজে সে দিনও 
অসংখ্য অসংখ্য লোক মানবলীলা সম্বরণ 
করিয়াছে এবং প্রতি বৎসর গলাউঠা ও জ্বরে 

বিস্তর লোকের এখনও মৃত্যু হইতেছে। 

ছুর্ডিক্ষ কিয়ৎ পরিমাণে মনুষ্যহত্তাধীন 

বলিয়া তাহার হস্ত হইতে কিয় পরিমাণে 

পরিত্রাণ পাইবার উপায় হইয়াছে বটে, কিন্ত 

মহামারীর হস্ত অতিক্রম করিবার উপায় 

আজিও উদ্ভাবিত হয় নাই, বলিলেই হয়। 

ইহারা উভয়েই লোক সংখ্যা বৃদ্ধির জবস্ত- 

ভাবী ফল, তাহাতে অন্মাত্র সনেহ নাই। 

অপর্ধযাপ্ত শস্কের উৎপত্তি এৰং বাসস্থানের 

পারিপাট্য ও গুদেশীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি 

বাতিরেকে ইহাদিগের নিবারণের উপায় 

আজিও অজ্ঞত। পরিজ্ঞাত উপায়েই খন 

কার্ধ্য সাধিত হওয়া অতি কঠিন ব্যাপার, 
তখন নিশ্চয়ই অপরিজ্ঞাতি উপায়ে ইহাদি- 
গের নিরাকরণ হইবে ম!। কিকি উপায়ে 

ইহাদিগের হন্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া 

১২৫৮ 
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মনুষ্য হস্তাধীনঃ পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা 

ভাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু এই 

অনিষ্ট নিবারণ কর! যে একাস্ত কর্তব্য এবং 

লোঁকাধিকায হেতু যে এই অনিষ্টের উৎপত্তি, 

তাহাতে আর কফি সন্দেহ আছে? 

এক এক করিয়া লোক বৃদ্ধির অনিষ্ট 

সকলকে গণন1 করিতে গেলে, দুর্ভিক্ষ প্রথম 

এবং মহামারী দ্বিতীয় স্থানীয়। কিন্ত ইহার! 

. লোক নাশের প্রত্যক্ষ বা সাক্ষাৎ উপায় 

নহে, স্ুতর'ং লোক বুদ্ধির প্রত্যক্ষ ফল ব1 

অনিষ্টও নহে? লোক বৃদ্ধি হইলেই যে 

সাক্ষাৎ ছুর্ভিন্ষ উপস্থিত হইবে এমন নহে 

প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইলে লোক 

বৃদ্ধিতে ক্ষতি কি? যত লোঁক জন্মিবে যদি 

সকলেই যথে্ আহার পায়, তাহা হইলে 

লোক বুদ্ধিতে বিশেষ কোন ক্ষতি দেখা যাঁয় 

না]? কিন্ত যেখানে অধিক লোক সেই 

থানেই দুর্ভিক্ষ উপশ্টিত হয়, ইহার কারণ 

কি? ছুর্ভিক্ষ শশ্তের অনুৎ্পত্তি ব্যতিরেকে 

আর কিছুই নহে; কিন্তু যে সময়ে ছুর্ভিক্ষ 

হয়, অনেক দ্বিন যাবৎ সে দেশে লোক সংখা! 

এত বুদ্ধি হইয়া খাকে বে, ছুর্ভিক্ষের পূর্বে 
কিছু দ্রিন সকল লোকে প্রচুর পরিমাণে 

আগার পায় না, অন্থপযুক্ত ও অন্ন মাত্র 

খাদোর উপর প্রাণ ধারণ করিয়া আইসে । 

যে বৎসর ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, সে বৎসর 

শস্যের অজন্মাবশতঃ বা অল্প উৎপত্তি হেতু 
যাহারা পুর্বে প্রচুর আহার পাইতেছিল, 

তাহার। অল্প মাত্র আহার পায় আর যাহার] 

অন্ন মাত্র আহার পাইতেছিল, তাহার] একে 

বারে. অনাহারে প্রাণত্যাগ করে । অনাহারে 

যাহারা প্রাণভ্যাগ করে, ভাহাদিগের সংখ্যা 
বিস্তর; ম্ুতরাং অবশ্থী বলিতে হইতে যে, সেই 

বিস্তর লোকই অধিবাসীর সংখ্য। বৃদ্ধি বশতঃ 

নহধ্যভারত। 
কা 

অনেক দিন হইতে অল্প আহার পাহিয়। 

আসিতেছিল? এবং দুর্ভিক্ষ আসিয়া যদ্দি 

তাহাদ্িগের সংখা! হ্রাস না করিত, তাহা 

হইলেও তাহাদিগের অনেকে শসিদ্ব বা বিলম্বে 

কালগ্র(সে পতিত হইত । 

মহামারী সনন্ষেও এই প্রকার বল! 

যাইতে পারে । মহামাণীর স্পঃ কারণ আহা- 
রের অন্ুপযুক্ততা ও অপ্রতুলতা ঞবং বাঁস- 

স্থান, গ্রাম বাঁ নগরের অপরিষ্কার ও দূষিত 
অবস্থা । লোক নংখ্যা বৃদ্ধি ভিন্ন আহারের 

অপ্রতুলতা ও অন্ুপযুক্ততা ঘটিবার কোন 
কারণ দেখা যায় ন॥ কারণ অল্প নামগ্রী অধিক 

লোককে আহার করিতে হইলে গনেকের 

ভাগ্যে অল্প মাত্রই ষুটিবে এবং অন্প মাত্র 
যুটিলে অস্থপযুক্ত সামগ্রীর দ্বারা ক্ষুধা নাশ 
অবশ্তই প্রয়োজনীয় হইয়। পড়ে। বাস- 

স্থানের স্বাস্থ্য ও অধিক লোকের দ্বার যেমন 

দুষিত হয়, অল্প লোকের দ্বারা তেমন হয় না । 

যেখানে অধিক লোক বাস করে, মল মুত্র 

এবং অন্য জঞ্জাল সেখানে অবশ্তই অধিক 

একত্রিত হইবে । যদি ইহাদিগকে উপযুক্ত 

হানে স্থানাস্তরিত করিবার উপায় না থাকে, 

তাহা হইলে অবস্ঠই তাহার! স্বাস্থ্যহানিকর 

হইয়। উঠিবে এবং কালে মহাপীড়। উদ্পন্ধ 
করিবে । ইহার উপর লোকাধিক্য দেশে 

অধিকাংশ লোকেরই দারিজ্র্য জন্গ আবাদ 

স্থান এবং গ্রাম বা নগরের অবস্থা অতি 

শোচনীয় ও ্বাস্থ্য হানিকর। ক্মুতরাং, 

আহারের অপ্রতুলত্বা ও অন্ধুপযুক্ততা এবং 

আবাদ স্থানের অপরিষ্কৃত ও দুসিত অবশ্থার 
একত্রিত ফল মহামারী রূপে পরিণত হয়, 

ও অসংখ্য অসংখ্য লোকের জীবন নাশ 

করে। আবার মহামারীর সংক্রামকতা দোঁধ 

থাকাতে, যাঁহাদিগের আহার ও বাসস্বানের 
৪৫ 
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অবশ! উত্তম, তাহাদিগের মধ্যেও অনেকে 

কালগ্রাসে পতিত হয়। ভূর্ভিক্ষের হ্যায় 

যাহারা মহামারীত্চে মানবলীলা সাঙ্গ করে, 

ভাহারাও অনেক দিন যাবৎ অল্প ও অন্গুপ- 

যুক্ত আহারে শরীর পোষণ এবং অস্থান্থ্য, 

কর ও দূষিত স্থানে বান করিয়া আলিতে- 

ছিল এবং মহামারী উপস্থিত না হইলেও 

শীত্বই হউক আর বিলম্ষেই হউক, নিশ্চয়ই 

পীড়িত হইত ও প্রাণত্যাগ করিত । 

:“" অনুব্যবুদ্ধি এই সকল অনিষ্ট নিবারণ 

করিবার বিস্তর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে 

ও করিতেছে, কিন্ত যত দিন লোক সংখ্যার 

বৃদ্ধি নিবারিত না হইতেছে, তত দিন ইহা- 

প্রেম কি 

এ ভীবন এক উতৎ্নবময় নাট্যশাল! 

নহে। সৌনর্ষ্যের চিত্ত ও কবিত্বের স্বপ্নই 

জীবনের উচ্চ কার্ধয নহে। এ জীবন 

বাদস্তসমীরণোচ্ছুসিত, স্ুুধাশু-কর-প্লাবিভ, 

কোমল কুন্মুমময় উপবন হইবার জন্য মন্গু 

যাকে প্রদত্ত হয় নাই। এ কবিত্বের,। এ 

শোভার মধ্যে স্থির, দৃঢ় কর্তব্যের প্রতি- 

মুর্তি আছে। তাহার পুজ] চাই। এ জগতে 

রূক্ষ, হাস্যহীন, হৃদয়হীন কর্তবাকে আরা- 

ধনা করিতে হইবে । কর্তব্য উচ্চ, মহ) 

তাহার আদেশ অলজ্ঘ্য। অনুরাগ কি 

কর্তুবোর বাধ! ? সানুরাগ হৃদয়ে কি কর্ত- 

"বোর পূজ হয় না? প্রেমী হইলে কি 

হাদয় ছুর্বাল, ক্দীণ, কার্য্যবিবশ হয়? 

খা কার্ধ্য করিতে ভুলিয়া যায়?-আমি 
-ধলিব। না 8 
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দিগের মূলে কখনই কুঠারাঘাত কর! যাইবে , 
না। যদি কখন এই সকল ও অন্তান্ত সকল 

প্রকার অনি নিবারিত হয়, তাহ! হইলে 

যাহাতে লোক সংখ্য। বুদ্ধি না হয়, সেই সকল 

উপায়ের দ্বারাই অবশ্তী নিবারিত হইবে, 

অন্যথা অসম্ভব । মূলকে ছেদন করিতে 

পারিলে শাখা প্রশাখাকে নই করিয়া 

বিশেষ ফললাভের আশা করা যাইতে 

পারে না। 

দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ব্যতিরেকে সত্য 

সমাজে খাদ্যের অপ্রতৃলতা ও অনুপযুক্ততা 

নিবন্ধন যে যে অনিষ্ট উৎপন্ন হয়, পর অধ্যায়ে 

তাহার উল্লেখ কর। যাইবে । | 

উন্মত্ত ? 

€ অনুরাগ কর্তব্যের শত্র নহে। বরং 
অনুরাগই কর্তব্যের প্রাণ । এই শক্তি দ্বার! 

কর্তবা পরিচালিত হয় । অন্গরাগহীন হৃদয় 

কর্তব্যের আদর জানে নাী। ভাহার নিকট 

কর্ব্য শুক্ক,কঠিন। প্রেমের মূলমন্ত্র আম্মোঁৎ- 

সর্প ;প্রিয় জনের নিমিত্ত অচিত্তিত, 

সানন্দ আত্বোৎসর্গ । ইহা না থাকিলে প্রেম 

সত্য প্রেম নহে--তাহা মৌপিকতা ও অভি- 

নয়। কাহাকে প্রীণের সহিত ভালবাদিলে 

তাহার নিমিত্ত ্বার্থভ্যাগ ভূচ্ছজ্ঞান করা, 
চাই। এ আত্মোৎসর্গ না থাকিলে বণিধ 

“যাও তুমি প্রবঞ্চক, তোমীর  ভালকাগী 
মুখের । আর এই আক্বোহসর্শই দা 

পরিচালিকা শত । | 

সত্য, অনেকে প্রেমমুগ্ধ হই নি 

বিশ্ব হন। কিন্তু কেই তের "পার 
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নিষিত কার্য্যাক্ষম নহে । প্রেমের অভাবের 

| নিমিত্ত সে কার্ধযবিবশ ও দুর্বল । এক জনকে 

ভালবাসে বলিয়। সে দুর্বল নহে ; অনেককে 

তাঁলবাসে না বলিয়া সে অসমর্থ । কর্তব্য 

যেরূপ প্রিয়জনের নিমিত্ত আস্মোৎসর্গ 

চাই, সেই রূপ বন্থুর নিমিত্ত প্রিয়জনের 

উৎসর্গ চাই। এক জনকে ভালবামিলে, 

অন্ততঃ তাঁহার প্রতি কর্তব্য পালন সম্পূর্ণ 

 হয়। তুমি কাহাকেও ভালবাস না; আমি 

অন্ততঃ এক জনকে ভালবানি। তাহার 

নিমিত্ত প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারি । যদি 

এক জনকে ভালবাসিয়া অপরের প্রতি 

কর্তব্য বিস্মৃত হই, তাহা হইলে এ সঙ্কীর্ণ 

প্রেমকে অকুঠিতচিত্তে কর্তব্যের চরণে 

উৎসর্গ করিতে হইবে । যখন এই প্রেম 

সেই কর্তব্যের বাধ! হইবে তখন তাহাকে 

প্রদমিত করিতে হইবে, নহিলে নয়। 

কর্তবাই আমাদ্দিগের আরাঁধা! প্রতিমা; 

অনুরাগ পৃঙ্জার বিলুকুন্থম রাশি। কর্তব্যই 
নাধন1$ অনুরাগ পিদ্ধির মন্ত্র মাত্র। 

ইহা নিতীম্ত সত্য যে, এই প্রেমই 

অনেক সময়ে উচ্চ কর্তব্যের বাধ হয়। ইহ] 

তাস্ত সতা, এই সক্কীর্ণ প্রেম যাহা বিশ্ব 

প্রেমের নিধরিণী,.__তাহাই কখন কখন 

বিশ্বপ্রেমের" প্রতিবন্ধক হইয়া পড়ে । কিন্ত 

এই জগতের কিছুই অমিশ্রিত ন্থফল প্রসবী 
নহে । তাহার জন্য বহির্জগতের বা! অস্ত- 

জগতের প্রতি পদার্থেরই উত্তম হইতে 

মন্বকে বিভিম্ন করিতে হইবে । কানন-রত্ব 

প্রফুল্ল গোলাপেরও স্থরভি ও সৌন্দর্য্য 

হইতে কণ্টরুকে পৃথক করিতে হইবে। 
কণ্টকময় বলিয়া কুস্তমমকে দলিত করিতে 
হইবে না। তাই প্রেমেরও স্বর্গীয় উপকরণ 
হইতে এই নিতান্ত পার্থিব উপাদানকে পৃথক 

ত ক 
২৩৫, 

রাখিন্তে হইবে। প্রেমকে উৎপাটন করিডে 
হইবে না। যখন প্রেষ কর্তব্য বিরোধী 

হইবে, তখন সে প্রেমকে বিসর্জন ম| করিয়] 

প্রেমের কর্তবাবিরোধিতাকে পরিত্যাগ 

করিতে হইবে। এইস্খ ছুঃখময়ী, বহি 

ধুমোপকরণ! পৃথিবীতে অমিশ্রিত উত্তম 

আশ! করা বিড়ম্বন]। 

প্রেম পাপ নহে, উন্মত্ত নহে। 

পার্থিব ধূল! জড়িত হইলেও প্রেম স্বরগীয়রপ্ব, 
প্রেম হৃদয়ের শিক্ষার প্রথম সোপান । প্রেম 

অনস্তনিঃ্থতা | নির্বরিণী; ইস্থার গম্য স্থান 
দিগন্ত গ্রসারিত বিশ্বপ্রেম__সিল্ধু বা ততো- 

ধিক অনন্ত ঈশ্বরপ্রেম। সেই উচ্চ প্রেমই 

কর্তব্যের প্রাণ । উচ্চ কর্তবোর নিমিত্ত 

বিশ্বপ্রেম চাই। উচ্চ কর্তব্যের নিমিত্ত 

সঙ্কীর্ণ প্রেমকে উৎ্দনর্গ করাতে, কেবল বিশ্ব- 

প্রেমের নিকট সক্কীর্ণ প্রেমকে বলি দেওয়। 

হয় মাত্র,-উচ্চ ভন্গ্রাগের নিকট সামান্ 

অন্ুুরাগের উৎসর্গ হয় মাত্র। উচ্চতম 
প্রেমকে কখন উচ্চতম কর্তবোর চরণে উৎ- 

সর্গ করিতে হয় না। এই উচ্চ প্রেম মহতী 

শুক্তি। ইহাই কর্তব্যকে পরিচালিত করে। 
এ প্রেমের নিকট পার্থিব সকল শক্তি পরাস্ত 

হয়) কারণ এ প্রেম স্বর্গীয় শক্তি । এ (প্রেম 
না থাকিলে পূর্ণ হৃদয়ে কর্তব্যের পুজা 

হয় না। ভাল ন1 বাপিলে কি প্রকারে নিজের 

সুখ শ্বচ্ছন্দতা বিমর্জন দিয়! সেই উচ্চ 

কার্যের আরাধনা করিবে? উচ্চ কার্ধ্যের 

স্বার্থত্যাগ চাই। ভাল না বাসিলে এ স্বার্থ 

ত্যাগ সম্ভবে না। তাই বলি অলস্ত অনু 
রাগ ভিন্ন উচ্চ কর্তব্য সিদ্ধ হয় না। এই 

অনুরাগ কার্ষোর প্রত্রবণ। | 

: জগতে ক্ষমতাতিলাব কার্ষেযর এক জাক- 
ধরণ শক্তি । ক্ষমতা--অপরের উপর অঙ্ঈম-, 
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নীন্ প্রতুত্ব--ইহা অনেকেই বাসন! করে । 

লব্ষনামা নেপোলিয়ন এই 'কষাঘাতে নকল 

বাঁধা বিক্ষ ছিন্ন ভিন্ন করিয়! জগ আলো- 

ডনিত করিয়াছিলেন । ফান্দের_-ইউরোপের 

অধীশ্বর হইব; ইংলও, রুষিয়া, জর্শনি 

পদতলে বসিয়। সজল-নয়নে ভিক্ষা চাঁহিবে, 

এই চিন্তায় নেপোলিয়নের হৃদয় বিস্কারিত 

হইত, ভীহার বিশ্ববিকম্পী কার্ধ্য অনুপ্রাণিত 

হইত । তই বলি, এই ক্ষমতাভিলাব এক 

প্ররল। শক্তি । 

যশোলিপ্দা আর এক মহতী শক্তি। 

ইহা জগতের বহুস্থলে বিচরণ করে। ইহ 

বন্ধ উদ্যম ও কার্মেযর প্রাণ । ইহ! অবস্থত 

হইলে অনেক কার্ধ্য ধুলায় পর্ধ্যবসিত হয়! 

এই যশোলালপায় প্রদীপ্তেদ্যম মনুষ্য বহু 

বিপদের সন্দুখীন হয়, বছ্ছ বিদ্ধ অভিক্ষম 

করে। যশ প্রায় সকল মন্ুষ্যেরই অভি- 

লাষ়। এ শক্তি-_মহীয়শী, বিক্তীর্ঘ স্থান 

র্যাপিনী । পর্ধতসম বাধা ইহার নিকটে 

পরাজিত হয়; বছ বিভীধিক। ইহার কুহক- 

দণ্ডের ল্পর্জে পলায়ন করে। 

' কিন্ ক্ষম্নতাকাজ্ষা। ও যশোলিগ্পার গণি 

অপ্রতিছুত নহে। উহার সর্বক্ষম নহে। 

উহার। ম্ৃতার বিভীষিকার সহিত সমরে 

পরাজিত হয়। ক্ষমত1ঃ--জীবনেই যাহার 

উদয় ও জীবনেই যাহার অবসান। শীজ- 

রের অতুল ক্ষমতা, রোমের সভাগৃহে 

জটস্ ও ক্যাসসের বিশ্বাসঘাতী ছুরিকা- 

: বাড়ে চির অন্তমিত হইয়াছিল । সসেকেন্দ- 

রেম। ক্ষত; রিক্কয়। আমিয়াতেই: রিবুপ্ত 
হইয়াছিহা,। স্ৃত্যুর পর ক্য়তা কোথায় 

থাঁকিবে+ আর যশ$--মরগের, পর যশের 

জন্ত কয়জন লালাফ্িত? উল.ফ, (০17০) 

“নত বীরের ভ্তায়, .দমরায্নে : পাণত্যাগ 

নব্যভারত | ১ম খণ্ড, ৮ম নংগা। 

করিলেন , জগতে তাহার নাম বিঘোধিত 

হইল। তিনি কি তাহা জানিলেন? শুনি- ॥ 

লেন? অনুভব করিলেন € সে উচ্চ যশ- 

তুরী-ধ্বনি কি তাহার শ্রবণে আহত হই- 
য়াছিল? না। তবে সে শে তাহার কি 

সুখ? কি আনন্দ ? তবে কয়জন যশের জন্য 

মুড্যুকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর ? যশো- 

লিপ্ন। সর্বত্রগ মী নহে, সর্বশক্তি নহে। 

কিন্ত অন্ুরাগের গতি অপ্রতিহত । ইহার 

শক্তি অদমা, অনিবার্ধয। অন্ুরাঁগ মৃতকে 

আলিঙ্গন করিত্বে কুঠিত নহে। কারণ 
অন্থুরাঁগ, ক্ষমতাক্ষাজ্ষা ও যশোলিগ্দার স্যার 

পরিণামদরশী নছে। অনুরাগ .ভবিষাতের 
গুঢ় অন্ধকার ভেঙ্গ করিতে ব্যাকুল নহে। এ 

শক্তিমহতী, অপ্রতিহত-গতি, বিশ্বব্যাপিনী। 

কর্তবা উচ্চ। মহৎ । অন্ধ্রাগ--যথার্থ 

অনুরাগ উচ্চ, মহৎ। জগতে সকলেরই 
অলভ্ঘ্য কর্তব্য আছে । কিন্তু কয়জন দেই 

কর্তব্য পালনে সমর্থ? স্থির, দৃঢ় কর্তবোর 

আদর জগতে বিরল। তাহার কারণ কি? 

এই কর্তব্যের সহিত অনুরাগ নাই। যে 

কর্তব্য অন্ুরাগহীন তাহ রূঢ়, নিরালন্দ। 

ভ্রাতাঁর প্রতি ভ্রাভার, বা! সম্ভানের প্রতি 

পিতা-মাতার কর্তব্যে যদি নে ও অন্ধ- 

রাগ জড়িত না! হয়, তাহা হইলে সে কর্তব্য 
পালিত হইলেও গুফ ও সৌনসর্ধ্যহীন। 
অবিচলিত কর্তব্য পরায়গতাই ধর্ম নছে। 

স্তায়পালন ও মত্য-পালননই, মন্ুষ্যের 

আরাধ্য নহে। কর্তব্য সানুয়াগ হওয়া চাই। 

ঈশ্বর-প্রতিযিদ্ধ কার্য রুরা পাপ,. অর 

তাহা রুরিব না7--ইহা শুদ্ধ, কর্তব্য পরায়: 
গত । কিন্তু ঈশ্বরকে ভালবাসি, "সর 

সাুরাণ কর্তব্য পালন? ইহা, উদ. বগা 
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ধর্ম। যাহা, করিব, তাহ বাদেশ না 

'ভাবিয়। যদি প্রাণের সহিত ভালবামিয়। 

করি, তাহাই প্রকৃত জাদেশ পালন, তাহাই 

কর্তবাপরায়ণত। । অন্থুরাগহীন কর্তব্য শুক 

হীনশোভ প্রস্তরময় মুর্তির ন্তান্স প্রাণহীন । 

কার্ধ্য করিতে হইলে কার্্যকে, অতঞব 

যাহার জন্য ক্ষা্ধয করি তাহাকে ভালবাসিতে 

হইবে; তবে সে কার্য পূর্ণ, সর্ববাঙ্গ সুন্দর হয়। 

সানুরাগ কর্তব্য ছুই জনেরই অতি স্থখময়; 

প্রিয়, আদরের পদার্থে করে তাহার, ও 

যাহার জন্য কৃত হয়,তাহার । নিরন্থুরাগ কর্তব্য 

অর্ধপালিত; পুষ্প-হীন নিরানন্দ অরণ্য। 
মান্গরাগ কর্তব্য_ পূর্ণজ্যোতক্নহসিত উচ্চ 

শ্যযমল উপবল,-- প্রশান্ত ও ল্ুন্র | 

কর্তব্য পালনে আনন্দ আছেঃ কিন্ত সে 
কর্তব্য সানহ্ুরাগ হইলে তাহাতে শত গুণ 

আননা। এই আনন্দেই গৌতম ধনমাঁন 

ত্যাগ করিয়। বনবাঁসী হইতে পারিয়াছি- 

লেন; এই আনন্দে রাম পিতার কঠে।র 

বনবান আজ্ঞ। সন্থষ্টচিত্তে বহন করিয়াছি- 
লেন; এই আনন্দমদিরায় উন্মত হইয়। 

ঝান্সী রানী ও ছুর্গাবতী নিভীঁক হৃদয়ে 
রুধিরাপ্নুত সমর ক্ষেত্রে, চিরপ্রিয় স্বাধীনতার 
জন্য মৃত্যুকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতে 

পারিয়াছিলেন। এই আনন্দোম্বত হইয়। 

ম্যাট সিনি বিপদের সহম্র ঝঞ্া, বিষাদ ও 

নিরাশার কৃষ্ণ ছায়ারাশি তুচ্ছ. করিতে 
পারিয়াছিলেন | এই আননেই ক্রান্মার, 

লা[টিমার, জিরোম(39:9209) ও হস্- (9৪৪) 
এবং সহজ্ব সহল্্র উদ্মত ধর্পাবীর গ্রসন্ত্থদয়ে 
হান্তমুখে. এক্ষত্যাচাপী রাজার হদরহীন, 
নি্রভম -পৃ্দীবদাহরূপ, দণ্ড আলিঙ্গন 
করিয়াছিলেন / কর্তব্য জল বিশ্বাস) ও 
বত সনয়াগ ছুই. মহতী শক্তি ॥ ইহাদের 

তি চ 

নিফট কঠোরতম যন্ত্রণা, অন্ধতম কারাগার, 

নিষ্ঠরতম মৃত্যু পরান্ত হয়। কর্তব্যেও প্রাণ-. 
ত্যাগ করিতে সক্ষম? কিন্ত সান্রাগ কর্তবো 
শতগুণ আনন্দে, শতগুণ নির্ভয়ে প্রাণত্যাগ 

করে। তাই বলি কর্তব্য ও অন্গুরাগ যেন: 

বিচ্ছিন্ন ন] হয় ; উহার! যেন পরস্পরের কর 

ধারণ করিয়া ছুইটি নঙ্গলাভিলাধিনী দেবীর 
ন্যায় মহুষ্যের ছুঃখময়, বিপদসন্কুল জীবনকে 
বেষ্টন করিয়া থাকে । অন্থ্রাগহীন জীবনের. 
আদর শীঘ্র যেন জগৎ হইতে চলিয়। ধায়। 

জীবন ?--জীবন ত অনিশ্চিত, অস্থির 

নিঃশ্বাপ। এখনই বহে, এখনই বহে না » 

প্রভাতের কুম্থম মধ্যাহেই শুকাইয়। যায়; 

চপল।র ন্যায় কোথা হইতে আসিয়! কোথায় 

চলিয়া যায়, মানুষ বুঝিতে পারে না। এ 
দীপ প্রতি পবনোচ্ছাসেই নিবিতে পারে।, 

ইহারই এত আদর। বিষাদ-ছায়। ব্যাপ্ত, 
ভূঃখ জ্বর!বসন্্ন জীবনের-_অস্রপিক্ত, ভগ্র+ 
কণ্ঠ রোদন ধ্ূনিত কর্তব্যহীন জীবনের 
কি মূল্য আছে? আইন কর্তব্য ও অনুরাগ 
দেব প্রেরিত সর্গীয় দৃতদ্বয়, মন্গুষ্যকে অম- 
রূতা শিক্ষা দেও। 

মূর্খ মন্তব্য! আগতের এ বহিরাবরণ 
উন্মোচন কর। নীচতাময়, ক্ষুদ্রতাময়-_-এ 

যয়ল।, ছিন্ন পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেল; দেখ 

ভিতরে কি দেবমুর্তি, কি সৌনর্ধ্য-প্রতি- 
কৃতি । * এ অন্ধকারের ভিতর দিয় জেযোৎ” 

স্নাধৌত প্রেম সিছ্ধু দেখ-_সে অনস্ত আলো 
কিত ল্হরী; শুন সে গম্ভীর কল্পোল,- 

মধুর, মধুর । চিরকাল সংশারের গণনা। ও 

তুলনা, পরিমাণ, ও পরীক্ষা লইয়! থাকিও 
না। এ কোলাহলমর গোলক ভেদ করিয়। 

শুন কেন্সে কি অবারিত, মধুর হপার। 

অনন্ত সীত। টাইমনের (110997). পাজি, 
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অইয়। ধান করিবার স্থান এ জগৎ 

নহে? ইহা জোৎ্না-প্রতিভাত হদয়- 

জলধি, যাহাতে সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ, সঙ্গীতের 
উচ্ছাস বহে। ভালবাসিতে শিখ, মন্থু- 

 ফ্যকে, জগৎকে, কর্তব্কে । এই প্রেম 

এক সাধনা; স্বর্গীয় স্সানন্দ তাহার সিদ্ধি। 

ইহার জন্ত তপ আরম্ভ কর। প্রেম উন্ম- 

গ্কত। নছে। ইহা জীবনের দগ্ধ মরুতে 

শীডল সরসী। ভাবিও না| প্রেম কার্ধোর 

গতিবন্ধক। প্রেমজড়িভ হইলে কার্ধ্য ন্থুন্দর 

হইবে। গ্রদীপ্ত, উৎ্সাহুময়। আনন্দ পূর্ণ 

হইবে । বৃক্ষের কক্ষ শাখ! পল্পবিত হইবে । 

প্রেম উম্মত্ততা নছে। জানিও জলস্ত 

অন্ুরাগই বিশ্ববিপ্লাবী কার্য্ের প্রাণ। এই 

অন্ধরাপ না৷ থাকিলে জগতে অনেক মহৎ 

কার্ষ্য সংসাধিত হইত না; অন্থরাগ-্বদে- 

খের প্রতি,ব। তাহা হইতে উচ্চ,__বিশ্বপ্রেম । 

এই অনুরাগ না থাকিলে হয়ত ইটালী 

আজিও শৃঙ্খলাবদ্ধ থাঁকিত); আমেরিকায় 

স্বাধীনতার লোহিত নিশান উড়িত না। এই 

অনুরাগ. না থাকিলে ঈশার প্রেমময় উপদেশ 

জগতে প্রচারিত হইত না; বৌদ্ধধর্ম নিষ্ঠু 

জগতে আসিত না। অন্ুরাগ- জলজ, স্থির; 

জন্গুরাগ উচ্চ কার্ধ্যের চির সহচর । অনুরাগ 

চিরদিন কার্্যের প্রাণ আছে ও থাকিবে। 

যর্দি জগৎ হুইতে কার্ধ্যের পরিচালক সকল 
শক্তি অত্তহ্িত হয়, বিপ্লবের জলোচ্ছাসে 

ভাঙগিয়। যার, এ শক্তি বর্তমান থাকিবে । এ 

শন্তি, অনস্তকাল স্থায়ী । পৃথিবী ঘুরে, পূর্বের 

নক্ষত্র পশ্চিমে যায়, পশ্চিমের নক্ষত্র অন্ত- 

নিত হয় ; কিন্তু উত্তর আকাশে ওই এুঁব- 

তার। সেইরূপই থাকে- নিশ্চল, উজ্ছবলঃ 

এপ্রশান্ত । এই অন্থরাগ সেই ঞবতারা--স্থির, 
"-২কনতখর লিষ্ধ দীপ্চি। যে দিন এ শব্ধিয|ইবে 
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অধ্যভারত । (১ম খণ্ড, ৮ম-ষংঙ্যা 1 

সেদিন কার্ধা রিলুপ্ত হইবে, মনুষ্য পণ্ড 

হইবে, জগতে অরাজকতা আসিবে । তাই' 

বলি অনুরাগ উন্মত্ততা নহে । অন্গরাগ মহৎ, 

গণ, উচ্চ কার্ষ্যর মূল মন্ত্র 
আমর] সংসারে * বিবেচনা” বলিয়া! 

একটী কথা বড় অধিক শুনি | « বিবেচন1* 

জ্ঞান” পরিণামদশীর প্রিয় শব । তিনি 

বলিবেন) পরিণাম চিত্ত! শুভা, স্থুফল প্রস- 

বিনী। অপরিণামদশী অবিবেচক পদে পদে 

বিপন্ন হয়। যে ভবিষ্যতের অন্ধকার ভেদ 

করিতে পারে, গনিতে পাই সে বড় বুদ্ধিমান 

জ্বী বলিবেন যে, অনুরাগ 

অপরিণামদশ্শী, জবিবেচক, অতএব অহিত- 
কর। প্রেম পরিণাম চিত্ত! করে না, শুভা- 

শুভ তুলন। কক্টেনা। প্রেমী প্রিয়পুত্তলীর 

জন্য বিচার করিয়। কাধ্য করে না। তাহার 

সামান্ত আয়ান দূর করিবার জন্য সে প্রাণ 

দ্বিতে পারে । তাহার গৌরবে ও যশে কলঙ্ক 
দেখার নিকটে জীবনবিনর্জন তুচ্ছ জ্ঞান 
করে। বিজ্ঞ, জ্ঞানী, বিবেচক বলিবেন, 

ইহা সঙ্গত নহে। এ মূল্যবান্, সংদারের 

বিপণিতে অক্রের প্রাণ এক মুহংর্তের ইচ্ছান্স 

বিসর্জন করিতে যাওয়া “মুঢ়তা,*  অবি- 

বেচনা, 'উন্তত্ততা | পরিণামদশী জ্ঞানি! 
জানিও এ রাজ্য তোমার গণনার, তুলনার, 

স্তায় শাজের রাজ্য নহে। “বিবেচনা!” 
উত্তম; কিন্তু তাই বলিয়! তাহা যেন অস্গু- 
রাগের পবিত্র রাজ্যে আসিয়! বিজ্রোহ গ্রঙ্জ- 

ও জ্ঞানী। 

_লিত না করে। 

উন্বত্বতা 1-_জাঁনিতে চাহি না'জান 
ও বুদ্ধি, বিবেচন। ও পরিণামদর্শিতা। 'যখন 

ঘুমন্ত সুকুমার. শিশু নিঠঞ্চে প্রেজলিত 
কুটারে . শায়িত--এখনই নিদার.. ররিকির 

সম্ভপ্ধ কুন্ছ্ম কলিকার কার দ্ধ ই 



পৌষ, ১২৯৯ 1? ) 

_দেখিয়। আনুলায়িত কেশা, কুদস্তী, পাগ- 

লিনী প্রায়া জননী যে প্রাণের আশ! বিন- 

জ্ভন দিয়! সেই দাহময় কুটীরে প্রবেশ করে, 

সে কি উন্মত্ততা? প্রাণের ক্ষুদ্র ভাইকে 

জলে মগ্প্রায় দেখিয়! সম্তরণাক্ষম। ভগিনী, 

রক্ষা করিতে পারিবে না জানিয়াও যদি 

তাহার. জন্য জলে বম্প প্রদান করে ও 

প্রেমভরে তাহার গলদেশ জড়াইয়৷ ধরিয়! 

তাহার সহিত আনন্দে প্রাণ ত্যাগ করে, 

সে কি অবিবেচনা ? কঠোর রাজাজ্ঞায় 

কারাগারে অনহার-মরণে দণ্ডিত স্থবির 

আসন্ন-গ্রায় পিতাকে যদ্দি যুবতী ছুহিতা, 

নিজের পরিণাম ন ভাবিয়|, প্রতি 

দিন শ্বকীয় স্তম্ভ ছৃগ্ধ পান করাইয়া আমিত, 

সেকি অবিবেচন] ও উন্মত্ত? জানি ন] 

উন্মত্ততা কাহাকে বলে; জানিতে চাস্ছি না, 

বিবেচন। কাহাকে বলে। 

ইহ] যদি উন্মত্তত। হয়, তবে বলিব এ 

উন্মত্ত অপার্থিব, এ উন্মত্ত] পবিভ্রস্বগয় । 

এই উম্মত্ততায় ঈশা! নিভীকহৃদয়ে, অভীতি- 

কুঞ্চিত ললাটে, স্থির ও প্রশান্ত ভাবে কীলক 

বন্ধ হইয়া লম্বিত হইতে পারিয়াছিলেন । 

এই উন্মতততায় বুদ্ধ অতুল এশ্বধ্য রাজ্য ধন 

রব পরিজন পরিহ|র করিয়া অরণ্যে 

অরণ্যে, দেশে দেশেঃ নগরে নগরে আমণ 

করিয়াছিলেন। এই উন্মত্তহায় লিয়নিচস 

থাশ্মপলির গিরি সঙ্কটে তাহার মুষ্টি পরি- 

মেয় সৈন্ লইয়া গঙ্গপাল সদৃশী পারস্থয 

বেনার লম্ম.খে গৌরবময় মৃত্যুকে আলিঙ্গন 
করিতে পারিয়াছিলেন! এই উন্মত্ততায় 

রাজপুন্ত কুলতিলক প্রতাপ তাহার সামান্ 
সেনা লইয়া মোগলের অতুল পরাক্রম তুচ্ছ 
করিয়াছিলেন । অঙ্গুরাগ ;_-ভাই ভগিনীর 
প্রতি, পিভা মাতার প্রতি, বন্ধু প্রণয়িনীর 

$৫৯ 

প্রতি 7 জন্গর।গ,--ম্বদেশের প্রতি, বিশ্ব মান- 

বের প্রতি। অস্থুরাগ কি উন্মত্ততা ও অববি- 
বেচন! ? যাও গণনাময়ী বিবেচনা, পরিণাম- 
দশ জ্ঞান ও বুদ্ধি যাও, তোমাদিগের সন্কীর্ণ 
পার্থিব রাজত্বে যাও; এ অনস্ত তারা কুস্থু- 
মিত, গগনৌপবন তোমার বিচরণ ভূমি নহে 

জানিও যে তোম'র গণনাময় রাজত্ব হইতে 

আর এক উচ্চতর, পবিত্রতর, পূর্ণ তর রাজদ্ব 

আছে। সে রাজ্য চিরপ্রদীপ্ত, চিরশাস্ত, 

চিরবাসম্ত-নমীর-প্লাবিত। সে রাজে; তোমার 

কলুষতা, পাঙ্কলতা, ক্ষুদ্রতা নাই। সে 

রাজ্য ভোমার হ্বপ্রেরও অগম্য স্থানঃ সে 

রাজ্যে তোমার প্রবেশের অধিকার কি? 

বিবেচন1?- মূর্খ নর ! এক শক্তি আছে 

যাহ! সময়ের বিস্ত'ত রাজ্যে দূরে অযত্্বে 
পড়িয়া রহিয়াছে । সে শি অনুর ;-" 

গভীর । নিস্তব্ধ, জলস্ত। আর সব বাস্ধ 

সম্ভাড়িত ধুলা; অথবা ঘুমন্ত ছায়া) 

স্পর্শ কর, কিছুই নাই । এ জ্বালাময়ী, বঞ- 

ময়ী শক্তি যখনই বহে তখনই প্রতিকূল 

শক্তিকে উড়াইয়া, দগ্ধ করিয়া যায়। 

এ অনস্ত কালব্যাপিনী শক্তি অনস্তক্ষম]। 

এ শক্তির উপাসক চিরজয়ী, অমর; এ 

শর্তির আরাধন। বিজয়ের বীহমন্ত্র। এ 

দৃশ্বমান জগৎ জগতের বছিরাবরণ, প্রাণ 

হীন দেহ। এশক্তিই তাহার প্রাণ। এ 

শক্তি নির্ব।ণ হয় না; যদি হয় তবে জগতে 

ধুলা বই আর কিছুই রহিবেনা। এই 
বাহিরের শরীরের মধ্যে এই অজানিত . 

বোধাতীত প্রাণ প্রধুমিত হইতেছে। যুগের 
পর যুগে এ শক্তি ক্ছলে.--বিকট নিনার্দে, 

অদম্য তেজে জলে, বিশ্বানঘাতী জ্বালামুখীর 

্যায় দ্রবীভূত অনল উদগার করে। আকা-ঃ 

শের নিনাদময় বজের নঠায় এ শক্ষি গুজ্জ- 
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করিয়া! যায় । এ শক্তি অজানিত যুগযুগাস্ত- 

রের অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া আলে; 
অস্তর্জগতে বিপ্লব করিয়। দিয়া আবার যুগের 

অন্ধকারে বিলীন হইয়া যায়। 

€ সংসার যাহাকে অবতার বলে সে 

প্রেমী ; মানবের প্রেমমুগ্ধ । তাহা না 

হইলে সে মানবের হিতার্থে প্রাণপণ করিতে 

পারিত না। বুদ্ধ, ঈশা], চৈতন্য ; ম্যাট- 

গিনি, ওয়াসিংটন, গুরুগোবিন্দ ; মিন্টাই- 

ডিস্, লিয়নিডস্, প্রতাপ । হহার। সকলেই 

প্রেমী । তাহারা কেহই “ বিবেচন॥” করিয়া, 

 তুলন1” ও “গণন।” করিয়া কাজ করেন 

নাই। তাহ! করিলে তাহাদিগের মহাসাধন। 

সিদ্ধ হইত না, ব্রত উদ্যাপিত হইত না। 

উাহার। ভাল বাসিতেন,_ মানুষকে বা ম্বজা 

তিকে,ও তাহার প্রতি তাহাদিগের কর্তব্যফে। 

প্রাণেৎিসর্গ করিতে হইলে অস্ুরাগ চাই 

প্রদীপ্ত, স্থির। ভবিষ্যৎ ভাবিয়। কার্ধ্য 

করিলে কেহ স্মুখ শ্বচ্ছন্দত|। উৎসর্গ 'করিতে 

পারিতেন না । বাহ তাহার! বুঝিয়াছিলেন, 
প্রাঁণের নহিত ভ।লবানিয়। তাহাই করিষ্কা 

গিয়াছিলেন । ভবিষ্যৎ ভাবিয়। কার্ধ্য, করেন 

নাই । ১ 

পরিণাম? ভবিষ্যৎ ?- মূর্খ নর ! পরি- 

পাম ভাবিয়] কার্ধ্য করিতে চাও? অনি- 

শ্চিত ভবিষ্যতের অধ্ধকার ভেদ করিতে 

চাও? দুর্বল! নিজের ক্ষমতার পরিমাণ 

করিয়াছকি? আইস, এ অন্ধকারে হামা- 

গুড়ি দিয়া কাজ নাই। ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, 

অঙ্জল পূর্ণ, গহ্বর পূর্ণ অন্ধকার । সবই 
অনিশ্চিত; নিশ্চিত কেকল মৃত্যু, যাহা 

লিত ও নিনাদিত হয়; ও বাতাস বিশুদ্ধ । অদূরে বিলম্বী বাত্যার ন্যায় নিস্তন্ধ ভাবে, 

৫, চস নিও 
২স্ষ্ষি 

জাঁছেঃ কখন আসিয়া তোমাকে উড়াইয়। 

লয়! যাইবে ;-কোথায় ? কোথায়? মানুষ 

জানে না, জানিতে সাহসী হয় না। মন্ুষা! 

নিজের অবস্থা জানিও। এ জীবনের সন্ীর্ণ 

উপত্যকায় অবোধ ! বসিয়া আছ কোথায় ? 

নিবিড় অন্ধকারের মিলন স্থানে,- ছুইদিকের 

অনত্ততার সঙ্গমে । পশ্চাতে অজানিত, 

তিমিরময় অনজ্ক অতীত; সমন্মখে ততো" 
ধিক অজানিত,. তিমিরময় অনস্ত ভবিষ্যৎ! 

ক্ষুদ্র জীব! ফলাফল, শুভাশুভ পরিমাণ 

করিতে যাইও ন্বা। তোমার যাহ সাধ্য নহে 
তাহা করিতে গ্রয়াদী হইওনা | ভালব'ণিতে 

শিখ। কাহাকে? যাহা কর্তব্য বোধ হয়, 
ন্যায়, ও সত্য খঙ্গত বোধ হয়, তাহাকে ভাল- 

বাঁন। যাহা ভাল বুনন করিয়া যাও। ফলা- 
ফল তোমার বিবেচ্য নহে। 

তাল বুিয়া, আরও ভাল বুঝিতে চেষ্ঠা 
কর$ কিন্তু যাহ বুঝিবে তাহাই করিবে, 
তোমার কার্য অন্ত মনয্ে যে প্রকার 

গ্রহণ করে নে চিস্তা ভোমার নহে। 

প্রেম উন্মত্ততা নহে। প্রাণের সহিত 
ভালবাসিতে শিখিলে তবে বিশ্ববিপ্লাবী 

কার্য সর্ভবে। ভালবাসিয়াঁ,_মন্ুষযকে ও 

কর্তব্যকে ভালবাসিয়! নিজের কার্ধয করিয়া 

যাও। উদ্দেশ্ত পূর্ণ হইবে, সাধনা সিদ্ধ 

হইবে। এই কর্তব্য ও এই অন্থ্রাগই 
তোমার ভবিষ্যতের তিমিরে দীপ্ত মশাল 

-_স্থির, স্থির । তাহা লইয়। নির্ভয়ে বিচরণ 

কর। শতবার পড়িয়। যাও, শতবার ক্লান্ত 

হইয়া যাও; ক্ষতি নাই। এতুরী বাজাও। 
বাজাও বিজয় নিশান তোমার । 

255”. 



নারায়ণদেব। 
০০ 

(গৃথম প্রস্তাব ) 
এপর্ধ্যস্ত বাঙ্গল! ভাষা সন্বদ্ধে যত ইতি- | ছেন, তিনিই উপলব্ধি করিয়। থাকিবেন, 

তত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অধিকাং- | তিনি যেন ইচ্ছা করিয়াই, প্রাচীন লেখকদি- 

শই একদেশদর্শিতা ও পক্ষপাতিত্বে পরি- ! গেব কথা দুরে থাকুক, পূর্ববঙ্গের বর্তমান 
ূর্ণ। ন্ৃতরাং ধাঁহারাঁ কেবল সেই নকল ! গ্রীখ্যাতনামা লেখকদিগের নাম পর্য্যস্তও 

থন্থ পাঠ করিয়া এই সিদ্ধত্তে উপনীত | উল্লেখ করেন নাই। জিজ্ঞাসা করি,বেনবাঙ্গল! 
ইইয়াছেন যে, ততছ গ্রন্থোলিখিত বাক্িগণ | সহিভাবিষয়ক প্রস্তাবে” পশ্চিম বঙ্গের লক্ষ্ষী- 

ভিন্ন প্রাচীন কালে কিংবা অধুন] উল্লেগযোগা | কাত্ত বিশ্বাস, গঙ্গানারায়ণ লঙ্গর, পরমানন্ 

বাক্তি আর কেহ কোৌথাঁও নাই তীহারাও ! অধিকারী, নরচন্দ, শ্রীধর ও ছুর্গা চরণ ঘড়ি- 

যে জ্রাস্ত এবং এক-দেশদর্শা হইবেন, সন্দেহ ! র!ল প্রভৃতি স্থান পাইতে পারেন, তাহ'তে 

কি? মর্মে করিতে দুঃখ হয় যে, পূর্ববঙ্গ | কি পূর্ববঙ্গের বাবু কালী প্রসন্ন ঘোষ এবং 

কত কত প্রাচীন লেখকের গ্রন্থ আজিও ; কবিবর বাবু নবীনচন্্র সেন, কৃষ্ণচন্্র মজুম- 
ঘরে ঘরে পুজা-পার্বন উপলক্ষে পঠিত ও ; দার ও হরিশ্চন্্র মিত্র প্রভৃতিও স্থার্ন 
পুজিত হইতেছে, অথচ তাহা সাধারণের | পাওরার যোগ্য নহ্কেন ? কথা প্রসঙ্গে আর 

গোচরে আসিতেছেন! পূর্ববঙ্গবাসী শিক্ষিত : একটী কথা মনে পড়িল । বাবু রাজনারায়ণ 

সম্প্রদায় পগ্ডিত'বর শ্রীযুক্ত রামগতি শ্যায়রত্ব ৷ বস্থু বাঙ্গালা সাহিত্য সংসারে একজন স্মুপরি- 

মহাশয়ের প্রণীত “বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক” | চিত লেখক এবং সদ্বক্তা | কতিপয় বৎসর 

প্রস্তাব এবং বাবু রমেশ্চন্ত্র "দত্তের * বঙ্গীয়- | হইল “হিন্দষ্কলথিষেটারে* তিনি বাঙ্গল। 

| সাহিত্য ৮ (10119৮06010 0? 13002]) নামক | জীষার উততিবৃত্ত সন্বন্ধে একটী বজ্তা প্রদান 

ধস্থ পাঠ করিয়া করিয়া আস্মবিশ্বত হইয়া- | করিয়াছিলেন । তাহাতে গ্তিনি পশ্চিম 
ছেন। ত'হার! যদি এককাঁর আপন'দের ঘর | বঙ্জের য় মধু কাহ!রও নামোল্লেখের ক্রটী 

খু'জিয়া কীঁটদষ্ট তালপত্র ও তুলৎ কাগজে ] করেন নাহি; কিন্ক জানিনা কি মনে রিয়া! 

লিখিত্ত প্রাচীন গ্রন্থ সকল অধায়ন করিয়। পূর্াবঙ্গের একটী লেখকেরও নাম তখন তিনি 

দেখিতেন, ভবে দেখিয়া! বিশ্ষিত হইতেন | করেন নাই । অবশেষে বখন বক্তা শেষ 

যে, “কবিষণ্ধণচণ্ডী” প্রভৃতির গ্ঠায় গ্রস্থ সকল | করিয়া আসন পরিশ্রহ করিলেন, তখন 
তাহাদের দেশেও অনেক মহাপুরুষ লিধিয়া | বোধ হয় তিনি ধর্গ্রবণ হাদয়বান লোক 

রাখিয়া গ্লিয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম, | বলিয়া আঁর বসিয়। থাঁকিতে পারিলেন না, 

এক-দেশদশী গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরাও এক | বিবৈকানুরোধে তাহাকে ফীড়াইয়া বলিতে 
দেশদর্শী ও আত্মবি্রত হইয়া পড়িতেছি। | হইল যে £বঙ্জদেশে এক জন কৰি 
তায় মহশিয়ের * বাঙ্গলাসাহিত্যবিষয়ক | আছেন, ভ্তীহার নামটা মনে হচ্ছে না। 

প্রস্তাব” ধিমি অঙ্গুধাধন করিয়া পাঠ করিয়া- | তীর পুণতক'খাঁনার নামটা) না কি? হা. 
পিউ 

পপ পপাা পাপা শশী শাকিব ১ শা শা টাকা শী 



পু নব্াযভারত। (১ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা । 
রর 

হয়েছে, “সন্ভাবশতক* । এখ।নিও একখান 

ভাল কবিত। পুস্তক বটে।” এখন জিজ্ঞাম্ত 

এই, ন্তায়রত্ব মহাশয় যখন বাঙ্গালা ভাষার 

ইতিহাস লেখেন, কি রাজ নারায়ণ বাবু 

যখন হিন্দুক্ষুলে বজুত করেন, খন কি 

কালী প্রসন্ন বাবুর « নারীজাতি বিষয়ক 

প্রস্তাব” হুরিশ্চন্দ্র মিত্রের “ নির্ববাসিতা- 

সীতা” “বিধবা বঙ্গাগন1 * ও নবীন বাবুর 

"ভবকাশ রঞজিনী” এবং কুষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 

ম সন্তাবশতক* প্রকাশিত হয় নাই? তবে 

কি তাহাদের গ্রন্থ উল্লেখ-যোগা নহে? 

কেবল বুদ্ধ ন্যায়রত্ব মহাশয় কিংবা রাজ- 

নারায়ণ বাবুই এই দোষে দোষী, তাহা নহে। 

নাযায়রত্ব মহাশয়ের মতে ত তাহার পরমো- 

পকারী বন্ধু বাবু ভূদেব মুখে।পাধ্যায়ই 

বাঙ্গালার শ্রেঠ লেখক-_বঙ্ষিমচন্দ্র প্রভৃতি 

নব্যসম্প্রদায় রসাতলে গিয়াছেন! বাবু 

রমেশচন্ত্র দত্ত বাঙ্গীল1 সাহিত্য সম্বন্ধে যে 

গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতেও তাহার অনভি- 

ভরত, একদেশদগিতা অথবা পক্ষপাতিত্বের 

যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন । এখানে এত গুলি 

কথা কেন বলিলাম?-_ভাহার কারণ আছে 

আমরা মনে করি, বাঙ্গল? ভাষার প্রাচীন 

কিংবা আধুনিক ইতিহাস ধিনি লিখিতে 

প্রবৃন্ত হইবেন, তাহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা. 

বিস্তৃত-দর্শন, অনুসন্ধানেচ্ছ! ও গবেষণা থাকা 

প্রয়োজন এবং এতটুকু উদারতা থাক! উচিত 

যে তাহার হাদয়ে পূর্ববঙ্গ পশ্চিম বঙ্গ, 

*“ভাগীরথীর পূর্বতীর পশ্চিমতীর, রাঢ় দেশ 

বঙ্গদেশ* ইত্যাকার প্রভেদ'ভেদ থাকিবে 

না। যে দেশে ষত স্থানে বাঙ্গলা ভাষ প্রচ- 

লিভ, তাহাকে ততৎ স্থানের প্রাচীন ও আধু- 

নিক গদ্য পদ্য এস্থ সকল সংগ্রহ করিয়া তদব- 

নদ্বনে বাঙ্গাল ভাবার ইতিহাস লিখিতে 

হইবে। নতুবা যদি এক প্রদেশের লেখক- 

দিগের গরস্থাবলম্বনে কেহ ইতিহাস লেখেন, 
তাহ! প্রাদেশিক ইতিহাস হইলে হইতে পারে; 
কিন্তু কখনই বাঙ্গাল। ভাষার প্রকৃত ব৷ পূর্ণা- 

বয়ব ইতিহাস বলিয়। পরিগণিত হইবে ন1। 

স্ায়রত্ব মহাশয় কি রমেশ বাবুর বাঙ্গল। 

সাহিত্য বিষয়ক ইতিহাস পাঠ করিলে মনে 

হয়, “ বটতল[ই ” যেন তাহাদের প্রাচীন 

গ্রন্থ সংগ্রহের একমাত্র স্থান । তাহার] 
কলিকাতার বটল? ছাড়িয়। যদ্দি অন্তত্রও 

প্রাটান গ্রন্থানুসন্ধ!নে প্রবৃত্ত হইতেন, তবে 

আমাদের বিশ্বাস, বাঙ্গল। ভাষার ইতিহাস 

আরও পূর্ণাবয়ব এবং নিরপেক্ষ হইত । যদি 
তাহারা একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িয়। একটু 

পরিশ্রমন্সীকার করতঃ পূর্ধবঙ্গের লোকদ্দিগের 
নিকট তথ্প্রদেশীয় প্রাচীন লেখকদিগের 

গ্রন্থ অন্ুনন্ধান করিতেন, তবে হয়ত আজ 

আমাদিগকে এই গ্রন্তাবের অবতারণ। 

করিতে হইত না। নারায়ণদেব, বিজয় 

গুপ্ত, দ্বিজ বংশীদাস। বৈদ্য জগন্নাথ, ও 

পঞ্ডিত জানকী নাথ প্রণীত বিবিধ “পগ্মা- 

পুরাণ,” বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর প্রণীত *ত্রিপু্া- 
রাজমালা” অনস্তরাম প্রণীত “ক্রিয়াযোগ 

সার”ও অল্যান্গ অপরিজ্ঞতনাম। লেখকদিগের 

রচিত « ছুর্গাপুরাণ ” “লক্ষণ দিগ্রিজয়'” 
প্রভৃতি প্রাচীন বাঙ্গলা কাবা এবং পূর্ব্ব বঙ্গে 

যখন সেনবংশীয় বঙ্গরাজাদিগের রাজধানী- 

ছিল, তথন বল্লালিক কৌলিন্ প্রথার প্র-ছুণ 

ভাব কালে আদিম বাঙ্গল। ভাষার প্রারস্ভ 

সময়ে জয়দেবীয় সংস্কতছন্দে লিখিত যে সকল 
সংস্কৃত কুলজী, কুল পঞ্জিকা, কুলীনকারিক। 

প্রভৃতি গ্রন্থের নাম আমরা অবগত আছি 
এবং পাঠ করিয়াছি, তাহার এক খানাও 

বোধ হয় সামান্ক গ্রতিভাসতভৃত নহে । অদ্য 



পৌষ, ১২৯০1) নব্যভারত। ১১১১০৮৮০০০০. 

আমর! তীহাদের মধো কেবল এক মাত্র বুনি রুরু তাহা কাল্পনিক কিংবা অবিশ্বান্য 

নারায়ণদেৰ এবং তৎ্প্রণীত “ পল্লাপুরাণ ৮ 

সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি- 

য়াছি। আমর] 'এই প্রস্তাবে নারায়ণ দেবের 

সংক্ষিপ্ত জীবনী ৪ বংশাবলীর উল্লেখ করিব 

এবং তৎ্প্রণীত গ্রন্থ হইতে কবিতা সকল 

উদ্ধ-ত করিয়া দেখ'ইতে চেষ্টা করিব যে, 

«বাঙ্গলা সাহিত্য-বিষয়ক-প্রস্তাবে * কিংবা 

'বঙ্গায় নাইিত্যে* যে সকল প্রাচীন কবির 

নামোল্েথ ও রচনা উদ্ধাত হইয়াছে নাঁরা- 

য়ণ দেবের রচন1 তাঁহাদের অধিকা'শের 

রচন| হইতে নিকুষ্ট শ্রেণীর নহ্ে। 

ময়মনসিংহ জিল1 ছুই ভাগে বিভক্ত-_ 

পুর্ব ময়মনসিংহ ও পশ্চিম 'ময়মনসিংহ | 

সাধাবণতঃ ব্রন্মপু নদের পূর্ব্ব তীরস্থ উপ- 

বিভাগ[ংশ পূর্ব ময়মনসিংহ এবং পশ্চিম 

তীরস্থ উপবিভাগাংশ পশ্চিম মধমনসিংহ 

বলিয়া উক্ত হইয়! থাঁকে। নারায়ণ দেব 

এই পূর্ব ময়মনসিংহস্থ নসীরূজিয়াল পরগ- 

ণার অন্তর্গত নেত্রকোণী সব্ দ্রিভিসনের 

অধন «বোরগ্রাম” মামক ক্ষুদ্রপত্লীতে জন্ম 

পরিগ্রহ করেন। তাঁহার বংশাবলী দু 

অবগত হওয়া যায়, তিনি বর্তমান কালের 

১৭শ পুরুষ পূর্বের লোক । আমরা তাহার 

বংশধরদিগের নিকট হইতে যে বংশা- 

বলী প্রাপ্ত হুইয়াছি, তাহাতে উর্দ 

দিকে তাহার প্রপিতামহ হইতে আরম্ভ 

করিয়া অধোদিকেই সপ্তদশ পুরুষের নাম 

পর্যাস্ত উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে ১৬শ এবং 

১৭শ পুরুষ উভয়ই ভ্রীবিত।. এই প্রবন্ধ 

লেখক তীাহাদিগের. সহিত বিশেষ পরি চিত 

এবং নারায়ণ দেবের জনম্ম-ভূমি ও বাসশ্ান 

লেখকের জন্মস্থানের অতি নিকটবর্তী । 

স্থতরাং নারায়ণদেব সম্বন্ধে যাহা লিখিত 

মনে করিবার কোনও কারণ নাই। 

নারায়ণ দেবের বংশধরদ্দিগের অনেক শাখা 

প্রশাখ! আছে, তন্মধ্যে আমর! কেবল একটা 

শাখা এখানে উদ্ধত করিয়া দিলাম । বংশ- 

বল্লীন প্রন্কৃত নকল তীহার পুস্তক সহ প্রকাশ 

করিব। এই ক্ষণ কেবল একাঁদিক্রমে একটী 

শাখার নাম মাত্র উল্লেখ করিতে বাধা হইলাম । 

নামগুলি একাদিক্রমে পুত্রের নাম বুঝিতে 

হইবে । নারায়ণদেবের প্রশিতামহ উদয়- 

রাম, পিতামহ উদ্ধবরাম, পিতা নরসিংহ ? 

তৎ্পর নারায়ণদেব, চতুর্ভজ, অভিমন্য, 

চুড়া'মণি, অনস্তরাম, ভগদেব, গৌঁরীপ্রসাদ, 
নিমাইাদ, কুষ্তরাম,রূপরাম, মোহনগোপাল, 

নরোত্ম, কৃষঃচন্দ্র, শ্রীচন্্র, ও রামচন্দ্র এই 

পঞ্চদশ পুরুষ গত হইয়াছে । এইক্ষণ-_ 

এই" শাখার জগচ্চন্দ ও গগনচন্দ্র ষোড়শ 

ও সপ্তদশ পুরুষ বর্তমান আছেন। 

প্রত্ততত্ববিদ্ বাবু র'জেন্দ্লাল মি সময় 

নির্ণয়ের যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, 

তদনুারে তিন তিন পুরুষে এক এক শতাব্দী 

স্কণনা! করিলে নারায়ণ দেব বর্তমান সময়ের 

অনুঠন ৫৫০ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১২৫৫ শকে 

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলয়! স্থিরীকূত 

হইতেছে । ইহা নিপ্ধারিত হইয়াছে যে, 

মহাস্ব। চৈতগ্যদেব ১৪০৭ শকে জম্মপরি- 

গ্রহ করিয়ছিলেন) স্থতরাং এতদ্বারা 

প্রমাণিত হইতেছে নারায়ণদেব চৈভন্ 

দেবের জন্মের ১৫২ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ . 

করেন। চৈতন্যপ্দেব চণ্ডীদাসের গ্রস্থ পাঠ 
করিয়াছিলেন, এরূপ কথিত আছে বলিয়া 

্যায়রতু মহাশয়,চত্ীদাস চৈতন্তদেবের জন্মের 

১০০ বৎ্নর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 

এই আহ্ুমানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। 
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ণ্তীদাস নেনে জন্মের ২৫ ব্সর 
পূর্ব্বে জস্িলেও তাহার গ্রন্থ পাঠের কোন 

ব্যাঘত জন্মিত না, কারণ চৈতগ্যদের প্লালা 

কাল গতেই বিদ্যারস্ত ৪ বিবিধ সংস্কৃতশাজ 

অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । তিনি যখন চণ্তী- 

দাসের পদারলী পাঠ- করিয়ছিলেন, তাহা 

অরগ্ত সন্ন্যাসী হওয়ার পর। কারণ, সন্নাসী 

হওয়াঁর পূর্বে গৌরাঙ্গ পৈত্রিক বৈঝুব ধশ্া- 
বলম্বী হইলেও ঘোর দুর্দান্ত নৈয়াফিক 
ছিলেন । ২৪ রৎ্সর বয়সে গঠাতীর্গে ঈশ্বর 

পুরীর সহিত সাক্ষাৎ হইতেই ভহার প্রকৃত 

বৈষ্ণবধন্মে দীক্ষ! মনে কগিতে হইবে । স্থুত্বরাং 

১০০ বখ্সর পূর্ববে না বলিয়। ২৫ বৎ্নর পুর্বে 

অনুমান করিলে৪ তৎকর্তক পাঠের ৫০ 

বৎসর পূর্ব হইয়] দাড়ায় । সেযাহা হউক 
স্ায়রদ্ব মহ/শয়কে কেবল মাত্র অনুমানের 
উপরই নির্ভর করিতে হইর|ছে,আঁমর। বংশ। 

বলী দৃষ্টে অবগত হইতেছি যে, নারায়ণদে 

, চত্তীদাসেরও পূর্বকালবন্তা । পরস্ত তিন 

তিন পুরুষে এক এক শতাব্বী গণনা না 

করিয়। যদি বাবু রমেশ্চন্ত্র দত্তের প্রণালী 
অবলম্বনে চাঁর চার পুরুষে এক এক শত 

ধরা যায়, তাহ। হইলেও নারায়ণদের বর্ত- 

মানন সমক্রের ৪২৫ বৎসর ৪ চৈতন্তদেবের 

জন্মের ২৭ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৩৮০ শকে 

জন্ব পরিএহ করিয়াছিলেন বলিয়! প্রতিপন্্ 

হইতেছে । স্থতরাং আমরা ইহ। ছ্রাও রলিতে 

পারি নারায়ণদেব চণ্ডীদাসের পূর্বকাল- 
রর্তী না হইলেও দমসাময়িক ছিলেন । রিন্ত 
এখানে একটী রুথা বলয়! রাখা উচিত যে, 

স্কায়রক্স মহাশয় তিন তিন পুরুষেই এক এক 

শতান্্রী গণন। করিয়াছেন! 

নারারণয়ের আপন পূর্বপুরুষ এবং স্থীয় 

 কবিত্ সহদ্ধে তাহার খস্থে যেরূপ পরিচর 

দিয়াছেন, আমর! এখানে তাহাই যথাঁষথ 

উদ্ধত করিতেছি। এগ্ু-সথচনার প্রাস্তে 
লিখিয়াছেন ৭ 
“নারায়গদেরে কহে জন্ম-মাগধ । (১) 
বিপ্র পণ্ডিত নহি ভট রিশারদ ॥ 

শৃদ্বকূলে জন্ম মোর সৎ্কায়স্থঘর ) 

মদগুলা গোত্র মোর, গায়ন গুণধাকর ॥| 

পিতামহ উদ্ধব মোর নরসিংহ পিতা । 

মাতামহ প্রভাকর, রুকিণী মোর মাতা। 

পূর্ব পুরুষ মোঁর অতি শুদ্ধ মতি। 
রাঢ় (২) ত্যাশিক্স! বোরগ্রামেতে বসতি ॥% 

নারায়ণদেব আপন পরিচয়ে বলিয়াছেন 

যে, উদ্ধবদেবের পুক্র নরসিংহ দেরের ওরষে 

প্রভাকরদুহিত! র্লক্িণী দেবীর গর্ভে তাহার 

জন্ম। তিনি মদগুল্য গোত্রীয় সৎকায়স্থ 

বংশদ্র ছিলেন। তাহার পূর্বপুরুষের] রা 
ভূমি হইতে আসিয়া বোরগ্রামেতে রাস 

করিয়াছিলেন । 

তৎ্পর তিনি তাহার গ্রন্থ লেখার উদ্দেস্ত 
। শন্বদ্ধে বলিতেছেন ;--_- 

“চৌন্দব্সর কালে দেখিলে! (১) ম্বপন্ন। 
মহাজন সঙ্গে মোর হৈল দরশন ॥ 

শিশু রূপে গোপাল যে হাতে লৈয়৷ ঝাশী। 

আলিঙ্গন দ্রিল ষোরে আড়মুখে হাসি ॥ 

প্রণাম করিলে৷ (২) আমি ধরিয়া চরণ। 

কবিত্বের আশা মোর সেই সে কারণ ॥ 

(১) জন্সমাগধ--মাগধ, বন্দী, স্ততিপাঠক, কবি; 
_জন্মকবি। 

(২) ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিতাখ্যায়ক এবং রাজা রাম: 
মোহন রায়ের জীবন-চরিত লেখক হয়ত বলিয়। : 
বসিবেন এই যে নারায়ণৃদেবকে তোমরা পূর্ববঙ্গের 
--ভাগীরথীর পূর্বতীর বাসী” কবি বলিতেছ, তাহার 
পূর্বপুরুষ ত “বৃন্দাবন দাসের পূর্বপুরুষের ন্যায় 
রাটবাসী ছিলেন! তবে আর “ভাগীরথীর র্বপারে 
প্রতিভাশালী লোক জঙ্গিল কৈ? 
(১) দেখিলো]-দেখিলাম । (২) করিলী--করিলায় 
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তাঁর পাছে (৩) পদ্মাবতী হ্বপ্ন কৈেল! মোরে। 

' পদবন্ধে পন পুরাণ” রচিবারে 1) 
কোন ক্লান্পে দামি পুরাণ নাহি শুনি । 

পাঠেতে নাহিক শক্তি অক্ষর নাহি চিনি 1” 

নারায়ণদেব যে কার্য রচনা করিব! 

গিয়ছেন, তাহা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কবি; 
কঙ্কণচতী হইতে ুদ্রমরতন হইবেম|। কবি 

কন্কণ-চণ্ডী চণ্তীর পুজা প্রচারের জন্য 

শ্রীমস্তের উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত; 

নারার়ণদেবের “পন্ধাপুরাণ” মহাদেবের কন্ঠ] 

পন্স।বতীর--সাধারণ ভাষায় মনপাদেবীর__ 

মাহাম্ব্য ও পূজা প্রচারের নিমিত্ত ঠাদবেণের 

উপাখ্া।ন অবলম্বনে বিরচিত। টাদবেণে এবং 

শ্রীমস্ত কোন্ সময়ের লৌক, তাহাদের বাঁস- 

স্থন কোথার, তাহ! নিপ্ধীরণ কর) এ প্রস্তা- 

বের উদ্দেস্ঠট নহে; সুতরাং তৎ্সন্বন্ধে 

এখানে কিছু ন্লিব না1। তবে কবিকঙ্কণ- 

চণ্ডী পাঠে যত দূর অবগত হওয়া বায়, 
তাহ। প্র/মাণ্য ধরিলে ধনপতি, শ্রীমস্ত এবং 

টাদসদাগর ও লক্ষ্মীন্দর প্রভৃতি গ্রস্থো লিখিত 

নায়কদিগকে প্রায় সমপানয়িকু বলিতে 

হয়। পগ্মার মাহাত্ম্য সংস্কৃত “পন্পপুরাণে 

বর্ণিত হইম্নাছে। কিন্তু নারারণদেব বলি- 
তেছেন, তিনি স্বয়ং পন্পপুরণ পাঠ করেন 

নাই কিংব। পাঠ করিতে শুনেন 'নাই। তাহার 

এই উক্তি দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে 

যে, তিনি কীত্িবাস ও কাশীরাম দ]!সের 

হ্তায় জনশ্রতির উপর নির্ভর করিয়৷ পল্লা- 

বতীর স্বপাদেশে ত্বাহার মাহাত্ম্য প্রচার 

উদ্দেস্তে এই গীতিকাব্য লিখিয়াছেন। ত- 

পর বলিতেছেন, তিনি যে শুধু শংক্কত 

“পন্পপুণণ” পাঠ করেন নাই কিংবা শুনেন 
নাই এরূপ নহে, তিনি নিজে লিখিতে 

(5) 'তারপাছে-_-তৎপরে। 

মব্যভারত | ২৫ 

পাড়তে পধ্যস্ত জানিতেন ন!। যদি পাঠক, 

ইহ! বিনয়ের ভাঁষ। বলিয়া মনে কর-_ষে 

ব্যপ্তি এত বড় একখান! শ্রস্থ লিখিয়। গিয়]- 

যলাছেনঃ অথচ একেবারে বর্ণজ্ঞান শূন্য 
ছিলেন একথ। বিশ্বাস করিতে কুষ্ঠিত হওয়া, 
তথাপি একথা বলা বোধ হয় অযৌক্তিক 
কিংবা! অসঞ্গত হইবে না, তিনি লেখা পড়া 

জানলেও এত সামান্ত হকম জানিতেন যে, 

তাহ! যৎ্পামান্ এবং উল্লেখ যোগ্য মনে 
করতেন ন1। নতুবা বিনয় প্রদর্শন করিতে 
ধইয়। সতোর আগলাপ করিবেন, তাহা 
অন্তত্ধঃ আমর] বিশ্বান করিতে প্রস্তত নহি! 

পরন্থ তিনি তাহার কবিত্ব সন্বদ্ধে এক স্থানে 

বলিয়াছেন যে, তিনি « জন্মমাগধ * অর্থাৎ 

“জন্ম কবি”. ছিলেন, এবং অন্যত্র বলি- 

ক্নাছেন চৌদ্দ বংসর বযঃক্রম কালে কৃষ্ণ 
বালকের বেশে ম্বপ্নেতে তাহাকে আলিঙ্গন 

দিয়া কবিতা লিখিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন । 

তৎপর মনসাদেবীর স্বপ্পাদেশে তিনি খস্থ 

লিখিতে প্রবৃত্ত হন। ইহা দ্বারা এরূপ 

প্রতীতি জন্মে যে তিনি একজন কুসংঙ্কারা- 
ফ্ু্ন পৌত্তলিক হইলেও ভক্ত লোক ছিলেন। 
এক জন ভক্তের বিনয় প্রকাশ করিতে 

যাইয়া! মিথ্যা বলা তত্দূর সম্ভবপর নহে; 
আমাদের তাহ! বিশ্বান করিতে ইচ্ছা হয় না। 

বিনর প্রদর্শন করিতে গিয়। যে মিথা। বলেন 

নাই, একথ। বলিবার আমাদের আরে! একটা 
যুক্তি আছে। তিনি তাহার গ্রন্থের প্রায় 

অধিকাংশ কবিতার ভণিতাতেই লিখিয়াছেন, 
« স্থুকবি নারায়ণদেবের ন্থুরস পাচালি।” 

যে ব্যক্তি আপনাকে “জন্ম-মাগধ * *ম্দুকবি” 

এবং আপনার লেখাকে “ স্ুরম ”* বলিতে 

আপনাকে অবিশীত মনে করে না, সে 

বিনয় প্রদর্শন করিতে যাইয়া আমি “ লেখা. 



৩ 

পড়া কিছুই জানি না” একবারে, একথ! 

বলিয়া! বসিবে, এরূপ বিশ্বাস করিতে 

ইচ্ছ। হয় না। এখনও আমরা এমন অনেক 

ল্লোককে দেখিতে পাই, তাহারা ঘৎ্সামান্ত 

লেখ! পড়া জানে- কেহ কেহ বা বর্ণজ্ঞান 

শৃ্ঠ/ অথচ অতি সুন্দর সুন্দর গান রচনা 
করে, আসরে দাড়।ইয়া নান[বিধ হ্ছন্দে কবি 

ওপঁ চালি গায়। আমর] পশ্চিন বঙ্গের তাদৃশ 

অনক্ষর কবিওর।লা কাহার নাম জানিনা; 

কিন্তু পূর্ব বঙ্গের চক জিলাস্ত পাগলাগ্রামের 

'নিম্ট।দ ঠাকুর, ত্রিপুরা জিলার কানাই যোগী 

ও রক্ষাকর চক্রবস্তীকে এবং ময়মনসিংহ 

জিলার রামামালী ও হরেরুফ তাঁতি প্রভৃতিফে 

জানি। তাহাদের কেহ কেহ বাঁ অতি সামান্য 

রকম লেখা পড়। জানে, কেহ কেহ কিছুই 

জানে না, অথচ অতি জ্ুন্দর ন্ন্দর গান 

রচন। করে, পাঁচালি বলে, যাহা তাঁন লয়ে 

গীত হইতে শুনিলে বিন্মিত ও মোহুত হইতে 

হয়। (ক) 

(ক) অন্যান্যদের গান আমাদের এখন মনে 

পড়িতেছে না। এখানে কেবল রক্ষাকর চক্রবশ্তীর 
একটি কবি গান নমুনাম্বরূপ উঠাইয়! দেওয়। গেল ;& 

“লক্ষণ রাবণের শক্তি শেলে পতন হ্ইয়ে (চিতান) 
সকীতরে কয়, জীবন সংশয়; রাম দয়াময়, রক্ষা 
কর এ বিপদে ॥ 

প্রীপাদ পদ্ম দেও রাম! রাঙ্গিবলোচন, হৃদিপস্সে 
করি ধারণ, আছে এ বাপনা মনেতে; এমন আসন্ন 
সময়েতে, ছে এ বাসনা মনেতে । তুমি জগৎপতি 
জগজ্জীবন, পূর্ণব্র্গ পতিতপাবন, কর দাদের বিপদ 
মোচন, দুঃখ পারি না আর সহিতে। বিনয় বাক্য 

শুনে, খেদে আকুল মনে, গ্রাম চন্দ্র সজল নয়নে, 
বেদে বলে। 

উঠউঠ ভাইরে লক্ষ্মণ, আয়রে একবার করি 
কোলে । (ধুয়া)। 
এলেম কাননে, পিভৃসত্য করতে পাঁলন, তাতে প্রতি- 
বাদী হইল, লঙ্কাপুরে রাজা বারণ; ভাই রে এখন 
হারাইলে জীবন, শক্তি শেলে। 

আশ! ছিল কি, বিধি কল্যেন কি, কিনে কি 
ঘটালে । (ষোহরা) .. 

নব্যসারত | ১ম খণ্ড, ৮ম সংখা! । 

যদি সাধারণ লোক নসম্বন্ধেই এরূপ হয়, 
তবে এক জন অনাধারণ 'প্রতিভাশালী ভক্ত 
ও জম্ম-্কবির একেবারে কিংব। ভাল লেখ 

পড়া না জনিয়া গীতি কবিতায় এক- 

খানা মহাকাবা রচন! করা কি অসভ্ভাবা 
এবং অবিশ্বানা? যিনি বাঙ্গল। ভাষার 

আদিম অবস্থায় এত বড় একখানি খ্রস্থ 

রচনা! করিতে পারেন, তিনি কি সামান্য 

প্রতিভাশালী বাক্তি? দেখিতেছি প্রকৃতি 

দেবী সর্ধদেশে সমভাবে গ্রসন্ন। | প্রতিভা- 

শ[লী লোক সঝল দেশেই জন্মগ্রহণ করিতে 

পারে ও করে। কাহার বা প্রতিভ। বিকাশ 

প্রা্ড হয়, কাহার বা আজীবন প্রচ্ছন্ন 
থাকিয়। যায় । ত্রাই কবিবর গ্রে বলিয়াছেন--. 
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নারায়ণ দেবের কোন কোন কবিতার 

ভণিতাতে আছে,--“নারায়ণ দেবে কর 

ত্ুকবি বল্লভ হয়।” জন প্রবাদ এই রূপ 

যে, বল্লভ নামে তাহার এক জন আতীয়-- 
কেহ কেহ বলেন তাহার ভগ্নীপতি ছিলেন । 

আমি রাঁজ। হব ছিল মনে, তাতে এলাম গহনবনে, 
সকল রাজ-আভরণ ছাড়িয়ে; জটাবাকল অঙ্গে 
পরিয়ে, সকল রাজ-আভরণ ছাড়িয়ে ; এসে হারালেম 
বনিতে স্বীতে, দেশে মরণ হইল পিতে, এখন তাইরে 
তোর শোকেতে, প্রাণ ত্যাজিব জলধির জলে ; ফিরে 
যাৰ নারে, অযোধ্যানগরে ; লক্ষণ তোর মাকে কে 

ডাকিবে, মা মা বলে? | 
পাঠক শুদিলে চমৎকৃত হইবেন, এই রক্ষাকর 

চক্রবর্তী স্বীয় নাম ও প্ুদ্ধরূপে লিখিতে জানেন না) 
কিন্তু গানের রচন। দেখিয়া কি তাহাতে বিশ্বাস হয়? 
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,তিনি যে সকল কবিতা রচনা করিতেন বল্পভ 

তাহা « হয় £ অর্থাৎ, « হা” বলিয়া অঙ্থু- 

মোদন করিলেই গৃহীত হইত। আজিও 

পূর্ব ময়মননিংহে, ত্রিপুরা! ও শ্রীহ্ট প্রদেশে 
£ হার” পরিবর্তে “ হয়” শব্ধ বাবহ্ৃত 

হইয়া থাকে। যদি এই. প্রবাদোক্তিতে 

বিশ্বাস করা যায়ঃ তবে বল্পভকে নারায়ণ 

দেবের লেখক ধরিয়। নিলে, তিনি যে লেখ! 

পড়া জানিতেন না, এতদ্দার৷ বরং ইহাই 

সমর্থিত হয় । কিস্তু'তিনি যে তণ্কাল গ্রচ- 

লিত বাঙ্গল। লেখা পড়া পর্য্যস্ত জানিতেন 

না, একথ বলিতে আমরা প্রস্তত নহি । 

« কোন কালে আমি পুর।ণ নাহি শুনি | 

পাঠেতে নাহিক শক্তি অক্ষর নাহি চিনি ॥” 

এই ছুই পংক্তির আমরা এই রূপ অর্থ 

করা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত ও সম্ভবপর 

মনে করি," আমি কোন দিন পুরাণ শুনি 

নাই, এবং অক্ষর ( পুরাণের অক্ষর ) অর্থাৎ 

মংস্কৃত অক্ষর (দেবনাগর বর্ণমল1) চিনি না; 

তরাং তাহা পাঠ করিবার আমার শক্তি 

নাই।"যদি এই পংক্তিদ্বয়ের এরূপ অর্থ-সঙ্ষতি 

হয় এবং « স্ুকবি-বল্পভ হয়” এই পদের 

অর্থ “ন[রায়ণ দেব যাহা বলেন, ত'হ! স্থুকবি 

জনের বল্লভ অর্থাৎ প্রিয় হর” এরূপ মনে 

করা যায়, তাহা হুছলে নারায়ণদেব লেখা! 

পড়। জানিতেন কিনা৷ এ সম্বন্ধে কোন গোল- 

মাল থাকে না; কিংবা জনপ্রবাদের উপরও 

নির্ভর করিতে হয় ন1। 

নারায়ণ দেবের বিদ্যাবত্তার আলোচনা 

করিতে যাইয়া! আমাদের প্রস্তাবটা একটু 
দীর্ঘ হইয়া! উঠিল, , অথচ একথা গুলি না 
বলিলেও নয়; ম্মুতরাং তাহার কবিতা 
সম্বন্ধে এ প্রস্তাবে অধিক কিছু বলিতে 
পারির না। কবিতা উদ্ধাত করিতে গেলেই 
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একই বিষয়ে লিখিত অন্তান্ত প্রাচীন কবি- 
দিগের রচনার সহিত পাশাপাশি উদ্ধৃত 
করিয়। দেখান উচিত । কিন্ত এ গুস্তাকে 
তাহার স্থান হইবে না। তবে * হুর গৌরীর 
রূপ বর্ণন1” বিষয়ে নারায়ণদেব এবং মুকু. 

নারাম চক্রবর্তীর ছুইটী রচন? উদ্ধ ভু করিয়া 
আজ উপসংহার করিব । 

« ওরে গুণমহ (১) শঙ্কর ভবানী । 

পুরুষ প্রকৃতিময়, যষোগভাবে অতিশয়» 

সর্ব লোক জগত জননী | 

অপ্ধেক শরীরে হর, গৌরী অর্দকলেবর, 

কোন্ বিধি করেছে নিশ্মাণ ! 

রজত কাঞ্চনে, কিবা টাদ অরুণে, 
অলক্ষিত করেছে সন্ধান! ! 

বামভাগেশোভে গৌরী,দক্ষিণঅঙ্গে ব্রিপুরারি, 
শিরে গঙ্গ। বহে সুরেশ্বরী । 

পিঙ্গল জটার মাঝে, বেড়িছে ভুজঙ্ষরাজে, 
বাম ভাগে শোতে স্থকবরী ॥ 

কন্তরী কুম্কুম্রেণু, শোভিয়াছে অর্ধতন্, 

অর্ধ অঙ্গে বিভূতি ভূষণ। 
দক্ষিণে নন্দীকে রাখি, বামেতে বিজয়! সখী, 
৬ অপরূপ রূপ দরশন | 

অর্ধেক বলদ সঙ্গে, কেশরী অর্ধেক অঙ্গে, 
ছুইয়ে মিলি একই বাহন । 

ডূম্ ভূমি ডন্বুর বাজে, দক্ষিণ ভূজেতে সাজে, 

বাম ভূজে কেমুর কস্কণ | 

বাম ভাগে হেমহারে, ঢাকিয়াছে পয়োধরে, 

দক্ষিণে ভুলয়ে মুণ্ডম/লা | 

বিচিত্র ব্যাপ্রের ছড়া, (২) দক্ষিণ কটিতে বেড়া, 
বাম কটি স্ুরক্গ পাটলা ॥ (৩) 

(৯) “প্রণমাম্যহং" স্থলে বোধহয় “প্রণমহ* করা 

| হইয়াছে! 
(২) ছড়া ছাল, চামড়া, চর্ম। 
(৩) পাটলা-্পউবস্ত্র। . 



৬ শররভিরত 

জগতের মাতা পিতা, পরম কল্যাণ দাতা, 

ভর্জ নর উমা-মহেশ্বর । 

মারায়ণ দেবে বলে, অঁভয়ার পদভলে, 

যুগে যুগে রাখিও কিন্কর 1” (ক) 

শ্রীমন্ত যখন রাজ বিক্রম কেশরীর কণ্ঠ 

আয়াবতীকে বিবাহ করিয়া গৃহে ফিরিয়া 

যাইতেছিলেন, তখন তাহার পিতা ধনপতি 

সদ্দাগর ধ্যানেতে শিব পূজা করিতেছিলেন । 

হর-পার্বতী ধ্যানকালে একযোগে তাহার 

(ক) তারভীতে "শ্রী-ঘোষ” যে প্রবন্ধ লিখিয়া- 

ছেন, তাহাতে তিনি এই রচনাটিকে দ্বি বংশী- 

দাসের বলিয়াছেন । কিন্তু নারায়ণদেবের বংশধর- 

দিগের বাড়ীর গ্রন্থে ইহাতে তাহার শিজের নামের 

উপরোক্তরূপ ডণিতা রহিয়াছে । পরস্থ এতৎ সম্ব- 

বীর দ্বি বংশীদাসের আর একটি শ্বতন্ব রচনাও' 

আছে ', "জী--ঘোষ”” যে গ্রন্থ হইতে ইহা উদ্ধত 

করিয়াছেন, তাহা সঙ্কলন সময়ে বোধহয় একের 

নামের ভণিতা অপরের কবিতায় যুক্ত হইম্ব! থাকিবে। 

এত প্রচীন কালের গ্রন্থ ক্রমশঃ বংশ পরম্পরা শঙ্ক- 

লিত হইয়া আসিতে আগিতে এপ হওয়া অনস্তব 

নহে। 

(১ম বণ, উম সংখ্যা 

নয়নসমক্ষে উপনীত হষ্টয়াছিলেন বলিয়া, 
মুছুন্দরাম এইরূপ বর্ণন করিতেছেন ১-- 

প্যানে ধনপতি পূজে মৃত্তিকা শঙ্কর। 

পার্ধতী হইল তার অর্ধ কলের্বর ॥ 

বাম ভাগে সিংহ রহে দক্ষিণেতে বুষ। 

বাম ভাগে চণ্ী রহে দক্ষিণে মহেশ 

তর্দ ফোঁটা হরিাল অর্ধ ফোটা পিন্দ্র | 

ডাহিনেতে অহী রহে বামে কর্ণপুর ॥ 

বাম করে টঁড়ি নবো ভূজঙ্গ বলয়। 

কেবল ভাবিতে মাত ধানি গাহি রয় ॥ 
অর্ধ নারী শিবশিবা রহেন ধেয়ানে । 

বিপরীত দেখি সাধু করে জন্ুমানে ॥ 

ছুইজনে একন্থু মহেশ পার্বতী । 

না জানিয়! এত ছুঃখ হেল মুট়ুমতি |”? 

নারায়ণদেব মুকুন্দরামের বহুকাল পূর্ব- 

বর্তা হইলেও কবিত্বে বোধ হয় কোন অংশে 
হীনছিলেন না। শুধু এই ছুইটী রচনা দ্বারা 
তুলন1 করিলে নারায়ণ দেবকে বরং শ্রেঃ 
বলিতে হয়। 

পাশ্চাত্য মায়াবাদ বা অভূতবাদ। 
(1099119]). ) 

&। “ ইন্ড্রিয়াতীত জড় " 

আমাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যক 

প্রস্তাবে. আমর। প্রমাণ করিতে চেষ্ট। করি- 

যানি যে, আমাদের ইন্টিয়-গোচর পদার্থ সমূহ 

জ্ঞান-নিরপেক্ষ মন-বহিভূতি বাহ্য বস্ত নহে, 
মানসোৎ্পন্ন ভাবপরম্পরা মাত্র। অত£পর 

চতুর্থ ংখাক প্রস্তাবে দেখাইতে চেষ্টী করি- 
য়াছি কি'রূপে কল্পনা, আশ! ও ভাবযোগের 

নিয়মান্ছসারে এই সকল: যানসোৎ্পন্ন ভাব- 

পরম্পরা সমষ্টিবদ্ধ ও বাহ্যবস্ত রাপে প্রপ্তি- 

ভাত হয়। যাহারা ইন্ট্রিয়গোচর পদার্থ 

সমৃহকেই জড় বলেন, বাহাদের পহিত দর্শন 
শান্রের কোন সম্পর্ক নাই, তাহাদের হস্ত 

মায়াবার্দের জড়তত্ব বিষয়ে আর বিশেষ 

কিছু বলা অনাবশ্ঠক; তীহার! যদি আমী- 

দের পূর্বোক্ত প্রস্তাব কতিপয়ের যুক্তি গুলি 

সারগর্ভ বলিয়। শ্বীকার করিয়। থাকেন, 
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ভাঙা! হইলে বুঝিয়া থাকির্বেন, তাহারা যে 

জড়বস্কর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, সে জড়বস্ত 

মানসো২পন্ন ভাবপরম্পরা মাত্র, তাহ! 

আত্মার সহিত অসম্পর্কিত কোন বস্ত নহে । 

কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় সংখ্যক প্রস্তাবে 

আমরা নির্দেশ করিয়াছিলাম যে, জড়ের 

লৌকিক সংজ্ঞা আর দার্শনিক সংজ্ঞাতে 

অনেক প্রভেদ । জড়ের দার্শনিক সংজ্ঞা 

“আমাদের ইত্ডিয়বোঁধ সমূহের কারণরূপী 

ইন্দিয়তীত অজ্ঞান পদার্থ” *) এই “ইন্সিয়া- 

তীত গড়ের » বিষয় আমর। এখন পর্ষ্যস্ত 

কিছুই বলি নাই, অদ্য ইহার বিষয় আলো- 

চন। করিব । 

আমাদের শেস প্রস্তাবের উদাহরণ স্থল 

নান! গণাক্রাস্ত পুষ্পকেই দৃষ্তান্ত রূপে গ্রহণ 

করিয়া এই বিষয় আলোচনা করা যাকৃ। 

আমর! দেখাইয়াছি, পুস্পটার প্রত্যক্ষী হত 
গণ!বলী-_বর্ণ, ভ্রাণ, শীতলতা ও কোমলতা 
আমাদের ইন্দ্রিযবোধ মাত্র, স্ুতরাং এই 

সমুদায়ের বাহ্য অবস্থিতি অসম্ভব, এই সমু- 

দায় মানসিক অবস্থা পরম্পরা! মাত্র । আচ্ছা, 

এই সমুদায় ছাড়িয়া দ্রিলে কি আর পুষ্প 

বলিয়া কোন বাহ্য বস্ত থাকে? মায়াবাদ 
বলেন “ন1” £ প্রকৃত-বাদ বলেন “থাকে” । 

গ্রকৃততবাদ বলেন,আমাদের ইন্জরিয়ের সাক্ষাৎ 
বিষরীভূত্ত ধেঁ বর্ণ তাহা আমাদের ইন্ডিয়- 

বোধ মাত্র ইহ! যথার্থ বটে, কিন্তু এই ইন্দিয়- 
বোধের কারণরূপী একটি বস্ত্গুণ আছে; 

সেই গুদই প্রকৃত বর্ণ নামের যোগ্য এবং 

ইহার আধার যে বস্ত তাহাই প্রকৃত জড় 

* কোন প্রকৃতবাদী এই তাবে জড়ের সংজ্ঞা 
দিয়েছেন আমরা তাহা বলিতেছি না; জড় সম্বন্ধে 
অধিকাংশ প্রকৃত রাদীর যে মত আঁমরা তাহাই 
শিশ্লের তাঁধায় প্রকাশ করিক্বাছি। 

৪? 

বরাক রত | তি 

পদার্থ। অন্যান্ি ইন্দড্িয়বোধ সম্বন্ধেও এই 
রূপ। বর্ণান্ছভবের নঙ্গে সঙ্গেই ইহার কারণ- 

রূপী একটা অ্ৃষ্ত গুণের বিশ্বাস আমাদের 

মনে উদিত হয়; স্ত্রাণাদি অন্ঠান্য ইন্দ্রিয়- 
বোধ সশবন্ধেও তন্রপ। এই মতের সহিত 

লৌকিক বিশ্বাদের কত দুর প্রভেদ তাা 
পাঠক সহজেই দেখিতে পাইছেছেন। 

লে!কে দৃষ্টিগোচর পদার্থকেই বর্ণ বলে, 

অদৃষ্য গুণকে বর্ণ বলে না। তেমনি যাহা 

দ্বাণগোচর,. যান! আত্রাত হয়, তাহাকেই ভ্রাণ 
বলে, জআ্ণের অনান্ত কারণকে ভ্রাণ বলে 

না। ফলতঃ এরাপ বলাও নিতাস্ত"অন্ঠাঁয় 

বর্ণের কারণও যাহ। তাহার সহিত কি বর্ণের 

কোন সাদৃশ্ত আছে / কি রূপে থাকিবে? দৃষ্ট 
ও দৃশ্য বন্তর সহিত অদৃষ্ট ও অদৃশ্য বন্তর সাদৃণ্ত 

কল্পনা নিতাস্ত অমূলক,-সাদৃশ্ত থাক! 

নিতাস্ত অপভ্ভব ; স্মুতরাঁং বর্ণের কারণ যাহা, 

বর্ণের সহিত যখন তাহা সম্পূর্ণ রূপেই বিস- 

দশ, তখন উহা প্রকুতার্থে বর্ণ নামে উচ্য 

হইতে পারে না। ত্রাণ, শীতলতা) কোমল- 

তাদি অন্তান্ত ইন্জ্রিয়বোধের কারণক্বপ। গুণ- 

সমুহের সম্বদ্ধেও এই কথা খাটে) যাহা 

ইর্ধিযবোধের ইন্দ্িয়াতীত কারণ মাত্র; তাহা 
ইন্দ্রিযবোধের নামে অভিহিত হইতে পারে 

না। সুতরাং এই ইন্জিয়াতীত পুণ্পে বর্ণ, ভরাণ» 

কোমলতা! ইত্যাদি আছে প্রকৃতার্ধে এরূপ 

উক্তি অমূলক, এরূপ উক্তির এক মাত্র অর্থ 

এই হইতে পারে যে, ইহাতে বর্ণ, ভ্রাণ কোম* 

লতাদি ইন্সিয়বাধ উত্পাদনের কারণ বা 

গুণ বর্তমান আছে । এই সমস্ত গুণের বিষয় 

আমরা কি জানি? *গু৭” বলিলেই যেল 

কোন ইন্জিয়-গ্রাহ্থ বস্ত বুঝার, কিন্ত পাঠ- 
কের সর্রবদ। স্মরণ রাখ! আবশ্তক, প্রকৃতবাদ 
দর্শনের “৭ ও.*পযুক্ত বন্ত” সম্পূর্ণরূথে 
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অতীন্্রিয় পদার্থ । তবে এই সমুদায় গুণ ও 
গুণযুক্ত বস্থর বিষয় আমরা কি জানি? 

প্রকৃতবাদীর! শ্বয়ংই শ্বীকার করেন যে, 

এই সমস্ত গণের বিষয় আমরা এই মাত্র 

জানি যে, ইহার! একটী বস্তর ভিন্ন ভিন্ন 

ইন্দ্রিয়বোধোৎ্পারদিকা শক্তিনিচয় মাত্র । 

একটা পুষ্প বর্ণাদি গুণযুক্ত ইহার অর্থ এই যে, 

পুষ্পটী বর্ণাদি ইন্্িয়বোধোতৎ্পাদনে সক্ষম ; 

এবং পুষ্পটার বিষয় ও আমরা আর কিছু 
জানিনা, কেবল এই পর্যস্ত জানি যে, 

ইহা নান! ইন্ট্রিয়বোধ উৎপাদনে সক্ষম 

একটী অচেতন বস্ত। দার্শনিক প্রকৃত- 

বাদের মতে পুষ্পটার অর্থকি পাঠক বোধ 

হয় এখন তাহা বুঝিতে পারিলেন । মায়া- 

বাদের মতে বর্ণ কোমলঘ্াদি ইন্দ্রিয়বোধের 

সমট্টির নামই পুষ্প; লৌকিক প্রন্ততবাদের 

মত ও মূলে তাহাই; প্রভেদ এই মাত্র যে, 

লৌকিক প্রকৃতবাদ এই ইন্ট্রিয়বোধ সম- 

ট্রিকেই মন বিচ্যুত হুয়া থাকিতে সক্ষম 

বলিয়। বিশ্বান করে; দার্শনিক প্রকৃতবাদ 

বলেন প্রন্কুত পুষ্প--প্রকুত জড় এই ইন্দ্রিয় 
বোধ সমট্টি নয়, এই ইন্দ্রিয়বোধ সমষ্টির 

কারণরূপী_-এই ইন্ট্রিয়বোধ-সমষ্টির উৎ- 

পাদিকা শক্তি-সম্পন্ন যে একটী অচেতন 
পদার্থ আছে, তাহাই প্রকৃত পুষ্প, তাহাই 

প্রকৃত জড়। এই--?প্রকুত জড়” লইয়াই 

মায়াবাদ ও প্রকৃতবাদের বিবাদ । মায়া- 

বাদ এই অতীক্দরিয় “প্রকৃত জড়ের” অস্তিত্ব 

অন্গীকার করেন। এই বিবাদ মীমাংসা 

করিতে হইলে অনেক গুলি প্রশ্নের আলো- 

চনা আবশ্যক । প্রথমত, এই অতীন্ডিয় 
জড় যে আছে তাহার প্রমাণ কি, যুক্তি কি? 

প্রকৃতবাদ বলেন ইহার যুক্তি আমাদের 

কারণতে (080590100. এ) বিশ্বাস? কার্ধয- 

নবাভারত। (১ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা । 

মাত্রেরই কারণ আছে, সুতরাং আমাদের, 

ইন্ড্িয়বোধ সমূছেরও একটী কারণ আাছে। 
পুনশ্চ জিজ্ঞান্,__কার্য্য-মাত্রেরই কারণ 

আছে এই বিশ্বান কোথা হইতে আদিল? 

আর কারণের অর্থই বাকি$ কার্ধ-কারণ- 

বিশ্বান কি আমাদিগকে অতীন্দিয় গ্রদেশে 
লইয়া যাইতে পারে? যদি না পারে তবে 

ইন্দ্িবোধের কারণান্বেষণ করিতে গিয়া 

ইন্দ্রিয়াতীত কারণ কল্পনা! কর কেন? আর 

যদি কারণ অস্তীক্দিয়ই হয়, তবে তাহাকে 

জড় বলে কেশ? তাহা যে জ্ঞানবান নয় 

তাহা কে বলিল? জড়েতে কারণত্ব, কর্তৃত্ব, 
শক্তি-_-এই সন্তুদায় গুণ থাক কি সম্ভব? 

আর, কার্য্যের পক্ষে কারণ যথেইট হওয়া 

আবশ্বক নয় ফি? যদি তাহাই হয়, তবে 

যাতে বাহ! নাই তাহাকে তাহার কারণ 

বলিয়া কল্পনা কর কি রূপে? জড় বোধশুনয, 

জ্ঞান শূন্য, ভাবশৃগ্য ; তাহা কি ইন্দ্রিয়বোধ 
ভ্তান ও ভাবের কারণ হইতে পারে? 

আমরা আর অধিক দুর যাইব না, পাঠক. 

দেখিতেছেনঃ এক কারণবাদ লইয়াই কত 

কথা উঠে; এই সকল কথার মীমাংসা না 
করিলে আমাদের মূল প্রশ্ন সন্বন্ধে সত্তোষ- 
কর নিষ্পত্তিতে উপস্থিত হওরা আঅসভ্ব। 

জড়কে ইন্দ্রিরবে'ধের কারণ বলিয়া! চালা- 

ইয়া দেওয়া সহজ কথা নয়; নাব্ডিক 
মায়াবাদ আন্তিক মায়াবাদ উভয়ই এই 

মতের বিপক্ষে মন্ত্রধারী। আমরা অগ্রে 

নাস্তিক মায়াবাদের কথ! শুমিব, পরে উচছ্ছার 

কারণবাদ সম্বস্বীয় মীমাংসার অসম্পূর্ণতা 
সন্বদ্ধে এবং প্ররুত কারণবাদ্দ এবং তাহার 

ফল স্বরূপ ঈশ্বরবাদ সম্বন্ধে আস্তিক মায়াবাদ 
কি বলেন, তাহ! ব্যাখা করিব। 



শলীকি ও বেদব্যাস 

মহাভারত রচয়িতা বেদব্যাস হইতে 

রাঁমায়ণ-প্রণেতা বাল্সীকি প্রাচীন কি না? 

মহাভারত ও রামায়ণের রচয্িতা এক বেদ- 

ব্যান ও এক বালীকি কি ন1৫ এবং মহাভারত 

: ক্লামায়ণের পরে রচিত হইয়াছে কি না? 

অদ্য আমরা এই সকল আলোচন'য় প্রবৃত্ত 

হইলাম । জামাদের এই রূপ করিয়। প্রশ্ন 

করিবার তাংপধ্য এই যে, জগতের প্রথম 

সময় হইতে এ পর্য্যস্ত অনখখ্য বান্সীকি, বেদ- 

বযাদ জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্ত যে 

বালুীকি রামায়ণ ও যে বেদব্যাস মহাভারত 

রচন| করিয়'ছেন, এ স্থানে তাহারাই আমা- 

দের প্রয়োজনীয়। আর রামায়ণ মহাভারতের 

প্রণেত। একমাত্র বালীকি, বেদখাস নাও 

হইতে পারেন, বহু বাল্মীকি বেদবাস কর্তৃক 

ক্রমে বছ দিনে রামায়ণ মহাভারতের কলে 

বর বুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়! অধিকতর আশ্চধ্যের 

বিষয় নহে । অপিচ বাল্রীকি বেদবাসের 

জ্যেষ্ঠ, কিন্ব1! বেদব্যাস বালীকির জ্যেষ্ঠ হই- 

লেও, রামায়ণের পরে মহাভারত কি মহা- 

ভারতের পরে রামায়ণ, ইহা নিশ্চিত হয় 

না। যেহেতুক জ্যোষ্ঠের অগ্থেও কনিষ্ঠ 
পুস্তক লিখিতে পারেন। 

মহাভারতে অধিক পরিমাণে আর্ধপ্রর়োগ 

ও চ, বা, ভু ইত্যাদি দোষ লক্ষিত হয়, কিন্ত 

রামা়ণে উক্ত দোষের সংখ্যা অল্প, এই 

কারণে মহাভারতরে রামায়ণের পূর্ববর্তী 

বলা যাইতে পারে না। যেহেতু, কালি- 

দাসের কুমার-সম্ভব ও রঘুবংশের পরে এমন 
অনেক পুস্তক রচিত হইয়াছে, যাহাতে ' 

রচনা ও শবাগত দোষ মহাভারত হইতে 

শত সহত্র গুণ অধিক লঙক্ষিত হয়। যে 

গ্রন্থে দোষের ভাগ যত অল্প তাহাই তত আধু. 

নিক এবং যাহাতে দোষের পরিমাণ যত 

অধিক তাহাই তত প্রাটীন বলিয়। নির্দিষ্ট 
হইলে, কবিকঙ্কণ, চৈতন্তচরিতামুত এবং 

বিদ্যান্ুন্দরকেও আমরা রঘুবংশের পূর্ববর্তী 
বগিতে পারি । মহাভারতে বাল্ীকির নাম 

দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্ত রামায়ণে বেদ- 

বাসের নাম লক্ষিত হয় না; এই হেতৃতে 

মশভারতকে পরবস্তভী বল! ুস্গ ত হয় না, 

কারণ, বর্তমান নময়ে যে সমস্ত গ্রন্থ 

রচিত হইতেছে, তাহার কোন এক খানিত্ে 

বাল্সীকি রামায়ণ, মহাভারত, বেদব্যাসের 

নাম না »থাকিলেই কিএ খ্রন্থকে আমরা 

রামায়ণ মহাভারতের পূর্ববর্তী বলিয় 
ক্বীকার করিব? কথনই ন1। 

এ হিন্ু-সমাজে বহুবিধ কুৎ্লিত প্রথা প্রচ- 
লিত থাকার কথা মহাভারতে প্রকাশ আছে, 
কিন্ত রামারণে তাহা নাই) এই জন্য মহা- 

ভারতকে রামায়ণের পূর্বের বলিলে, বর্তমান 

সময়ে ঘ্বণিত আচার ব্যবহার লইয় যে বালা 

বিবাহ বিষয়ক, বন্ছ বিবাহ বিষয়ক কুল- 

কালিমা, কুলীন কুল সর্বন্ব নাটক 

প্রভৃতির ক্ব্টি হইয়াছে, এ গুলিকেও 
রামায়ণ রখুবংশের পূর্বের বলিতে হয় । অত- 

এব এরপ যুক্তি দ্বারা কোন বিষয়েরই পূর্বা- 
পর স্থিরীকৃত হইতে পারে না। যেহেতু, 
পৃথিবীর কোন বিষয়েরই ক্রমোন্লতি নাই। 
উন্নতির পর অবনতি, অবনতির পরে উন্নতি 
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হওয়াই ল্যহির শ্বাভাবিক নিয়ম । এবং 

ইংলগ, আমেরিকা, আরব; পারস্য প্রভভাতির 

ইতিহান, ভারতীয় বেদ, স্তৃতি, পুরাণ, দর্শন, 

বিজ্ঞান ইত্যাদিতে এ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ 

পাওয়া যায়। 

কেহ লঝেন, বিজু পুরাণ মতে ব্রদ্মা 

হইতে ছয় বগিপুরুষে রাম এবং চতুর্থ পুরুষে 

রাবণকে দেখিতে পাঁওয়। যায় । ত্রন্ষা। হইছে 

ছয়টি পুরুষে যেরাম তিনি কখনই ত্রন্গ। 

হইতে চতুর্থ পুরুষে যে রাবণ তাহার 

সহিত বুদ্ধ করিতে পারেন না। যে রাবণ 

রামের পূর্ববর্তী রেয়াল্লিশ পুরুষ অন্পরন্যকে 

বধ করিয়াছিলেন, সেই রাবণ রামের সময়ে 

(কোন মতেই জীবিত থাকিন্তে পারেন না। 

অতএব রাম্নায়ণের ঘটন। সম্পূর্ণ কল্পিত 
হউক কল্পিত, কল্পিত হইলেই যে তাহা আধু- 

নিক গ্রস্থ হইবে, এমন কোন কথা নাই। 

আর এরূপ কল্পনা মহাভারতেও যথেষ্ট 
লক্ষিত হয় । 

বিষু পুরাণ মতে ছয়ষটি পুরুষে রাম 

আঁর একান্ত পুরুষে যুধিষঠিরকে দেখিতে 

গাওয়া যায় রলিয়াই যুধিষ্িরের পরে রাষ্কের 
জন্ম হইয়াছে, এই কথা একান্ত অযৌক্তিক । 

যৈহেতুঃ পরাশর বিষু পুরাণে বছ কালের 

কথা বলিতেছেন, এক্সপাবস্ায় তিনি যে 

বইশাবলী কহিয়াছেন তৎসম্বন্জবে কি আর 

উহার আম হইতে পারে না? (তিনি জু, 

চষ্্র প্রভৃতি যে সমন্ত বংশাবলী করিয়াছেন, 

ধাছাতে যে তাহাদের সকলেরই নাম বলি- 

ক্লাছেন, ভাহার ষে একটী নামও বাদ পড়ে 

সাই, এমন নহে। উল্লিখিত বংশীয়দের মধ্যে 

যাহাদের নায় তাহার ন্মরণছিল ৪ ধীহারা 
বিশেষ প্রসিস্ধ ছিলেন, পরাশর তাহাদেরই 

শী কীর্তন করিয়াছেন। বাহাদের নাম 

মঘযভারতত । ১ম খণ্ড, ৬ম সংখা! 

তাহার স্মরণ ছিলন] তাহ! বলেন নাই) এই, 

জন্যই ব্রহ্মা হইতে ভুয়ষষ্টি পুরুষে রাম, একান্ন 
পুরুষে যুধিষ্টির ও চতুর্থ পুরুষে আমরা রারণ- 
কে দেখিতে পাই। 

বিষু পুরাণীয় যুধিঠিরের & বংশাঁবলী যে 
বিশুদ্ধ নহে, তাহা! মহাভারতের আদিপব্র্ণ 

স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় । মহাভারতকার 

আদিপবের্' চন্ত্রবংশীয় রহুতর রাজার দাষ 

কীর্তন করিয়া! পরিশেষে বলিয়াছেন যে, 

এতদ্বতীত উত্জবংশে আরও অসংখ্য নৃপতি 

জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । (১) অতএব 

জগছের অগর্দি সময় হইতে চন্দ্র স্ধ্য বংশে 

কত রাজ] জক্ষিয়াছিলেন, উল্লিখিত বাক্য 

দ্বারা তাহার ও বিলক্ষণ উপলব্ধি হইতেছে। 

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলিতে বেদ 

পুরাণ প্রভৃতিতে মনষ্যের আয়ু যতই নির্দিষ্ট 
থ'কুক না কেন, আমরা তাহার সমালে!চন। 

করিতে বাধ্য লা, কারণ &ঁ আলোচন] হইতে 

বাল্ীকি, বেদব্যান, রামায়ণ এবং মহা- 

ভারত বে কোন সময়ের, তাহা নির্ণাত হইৰে 

না। সত্য হইতে কলি পর্যাস্ত বশ, শত, 
পরাশর, ব্যাস ও শুকদেব এই পাঁচ জনকে 

আমর1 দেখিতে পাই। এই পাঁচ জনকেই 

আমর বিশ্বাস করিতে পারিতাম়, যদি কলি 
যুগে পরাঁশর ব্যানের সহিত আমাদের 

সাক্ষাৎ না হইত। (২) 

(১) মহাভারতীয় আদিপর্ধ্বের ৮৭ অধ্যায় ৬১1৬২ 
শ্লোক দেখ । ্ 

(২) “অথাতো হিম শৈলাগ্রে দেবদার বনালয়ে | 

ব্যাস মেকাগ্রমানীনমগ্রচ্ছন্ন ষযয়ঃ পুরা ॥ 
মানুযানাং হিতং ধর্ম বর্তমানে কলৌবুগে । 
শৌচাচারং যথাবচ্চব্দ সত্যবতীক্ৃত। | 

৬ ঞ . ্ ৪ ৪ 

ব্যাস ঝাক্যাবসানে তু যুনিমুখাঃ পরাশরঃ॥ 
ধর্মস্ত নির্ণয়ং প্রাহ সুক্স্থুলৎচ বিশ্তরা। | 
-পরাশর সংহিতা॥ 
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মহাভারতে রামলীল সংক্ষেপে যে বর্ণিত 

আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়! বালীকি সাত 

কাণ্ড রামাঁন্ণণ রচন] করিতে পারেন । এরূপ 

করা অসম্ভব নয়। কালিদাসের শকুস্তল। 

এবং বঙ্কিম বাবুর হুর্গেশনন্দিনীই এ বিষ- 

য়ের উত্তম দৃষ্টাস্তস্থল । আবার মহ/ভারতে 

যখন ভারতীয় সয়স্ত বেদ স্থৃতি পুরাণ এবং 

সত্য ত্রেতা ঘাপর প্রভৃতির ইতিহাস, নামা- 

'জিক রীতি নীতি ইত্যদ সকল বিষয়ে- 

রই প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, তথন 

এন্ধূপও হইতে পারে যে, ভারতবর্ষের 

্মুদায় গ্রশ্ককে আশ্রয় করিয়াই মহাভারত 

রচিত হইয়াছে । রঘুনন্দনের স্মৃতি; চক্রদত্ত, 
নিদান প্রভৃতি সংগ্রহই একথার উৎকৃষ্ট 
প্রমান। অতএব উল্লিখিত তর্ক বিতর ছার 

মহাভারত হইতে রামায়ণ হইয়াছে কিন্বা 

রামায়ণের ঘটনাই নংক্ষেপে মহাভারতে 

বিরচিত হুইয়াছে, তাহ। নিশ্চিত হয় না। 

«“ তপ£ স্বাধ্যায় নিরতং তপন্বী বাপ্থিদাম্বরং |. 

নারদং পরিপপ্রচ্ছ বাল্ীকি মুনি পুক্গরূঃ |” 
তপোনিরত বেদবিৎ মুনিশ্রেঠ নার- 

দকে বাল্সীকি জিজ্ঞস। করিলেন । 

কোন্বম্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ 

বীর্য্যবান্? ইত্যাদি । 

সম্প্রতি পৃথিবীতে কে বিলক্ষণ গুণবান্ 

ও বীর্ধ্যবান্? 

“ইক্ষাকুবংশ প্রভবে! রামোনাম জ নৈঃশ্রুতঃ 1” 

ইক্ষাকু বংশস্ভূত রামচন্দ্রই জন সমাজে 
বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ। ইত্যাদি। 

“ বৃত্তং কথয় রামস্ত যথ। তে নারদাৎ শ্রুতম্। 
রহন্ঞ্চ প্রকাশঞ্চ যত্তং তন্ত ধীমতঃ 1”? 

নারদের মুখে তুমি ধীমান রামের বৃতান্ত 
খাহা শুনিয়াছ তাহাই বর্ণনা কর। ইত্যাদি । 
“তচ্চাপাবিদিতং সব্ব€বিদিতংতভে ভবিষ্যতি | 

মব্যভারত ৷ তগও 

রামের বৃত্তান্ত যাহ! তুমি জান না তাহাও 

জানিতে পারিবে । ইতা।দি। | 

«“ নস ষথা কথিতং পুব্ব€ নারদেন মহাঝ্সনা। 

রখুবংশস্য চরিতং চকার ভগবান্ম.নিঃ 1 

পৃবের্ব মহাক্সা নারদ রখুবংশের কথ। যে 

রূপ বলিয়াছিলেন, মহর্ষি বান্মীকিও সেই রূপ 

করিয়! রামায়ণ রচন। করিলেন। 

« চিরন্লিবৃত্তমপোতঞ্জ প্রত্যক্ষমিব দর্শিতম। 

অনেক দিনের কথাও এখন ঘেন প্রত্যক্ষ 

বোধ হইতেছে। 

রামায়ণের উপরোক্ত বচন কয়েকটী অব- 
লম্বন করিয়া অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 

যে, রাম্ায়ণ-প্রণেত। বাল্সীকির জন্মপরি- 

গ্রহের বহু পুব্ব্ণ রামের জন্ম হইয়াছিল । 

কিন্ত রামায়ণ রচয়িতা যে রামের সমকালের 
লেক, তাহ উল্লথত বচনাবলীতেই বিলক্ষণ 

রূপে প্রকাশ রহিয়াছে । বাল্মীকি নারদকে 

দিজ্ঞ।স। করিলেন, সম্প্রতি ভূতলে কে বিল" 
ক্ষণ গুএবান্ ও বীর্ধযবান্? নারদ কহিলেন, 

রামচন্দ্রই জনসমার্ণে বিশেষ বিখ্যাত। 

উক্ত সম্প্রতি শব্ষের দ্বারা কি স্পষ্ট বোধ 

হয় না যে, বালির সমকালে রাম জীবিত 
ছিলেন? এক ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিল, সম্প্রতি এই নগরে ধনবান্ কে? 

আমি বলিলাম, অমুক ব্যক্তিই প্রসিদ্ধ ধনী । 

ইহাতে কি গ্রশ্নকর্তী আর উক্ত ধনীর এক 

নময়ে বিদ্যমান থাকা স্পষ্ট বুঝা যায় না? 
যাহা হউক, রাম রাজ। হইলে যেরামায়ণ 
রচিত হইয়াছে, তাহ! তাহাতেই প্রকাশ 
আছে । €৩) | 

উপরোক্ত শ্রুত এই শব্বকে কেহ কেহ 

(৩) প্রাপ্ত রাজ্ান্ত রামত্য বালীকির্গবান্ খবিঃ। 
চকার চরিতং কৃৎ্ম্ং বিচিত্র পদ মর্থবৎ । 

রালকাও চতুর্থ সর্গ, রাঁদরপ। 
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ভূতকাল প্রকাশক আখ্যাতি ক্রিয়াতে পরি- 

গত করিয়ছেন। শ্রুধাতু কর্তৃবাচো ত প্রত্যয় 

হইয়] শ্রুত হইয়াছে । শ্রুত এ স্থলে রামের 

বিশেষণ । ধাতুর উত্তর কৃৎ প্রাতায় হইয়া যে 

সমস্ত শব্ব সাধিত হয়, ত্বাহার! বর্তমান 

'ভূত ও ভবিষ্যৎকাল" প্রকাশক ক্রিয়াপদ 

নছে। ভূত, ভবিষাঞ বর্তমান প্রভৃতি কাল 

আখ্যাতিক ক্রিয়] দ্বারা প্রকাশ পায়। 

'প্রামোনাম জনৈঃশ্রুতঃ* অর্থাৎ শ্রতোহন্তি । 

 ঝ্রস্কলে এই ৫ জ্ঞাপক আখাতিক 

ক্রিয়া বসিবে। এন্বলে ভূত কিন্বা ভবি- 

ষাযৎ কাল খ্যাপক ক্রিয়া বসিতে পারিত, 

কিন্ত বালীকি বখন নারদকে জিজ্ঞ।সা 

করিলেন, সম্প্রতি কে গুণবান ? তখন তছু- 

তর নারদ বচনে সহনাই অন্য-কাল জ্ঞাপক 

ক্রিয়ার প্রয়োগ হইতে পারে না। আমরা 

এ সম্বন্ধে আর অধিক যুক্তি বাহির করিতে 

ইচ্ছা করি না, যেহেতু, নারদ রামায়ণের 

আদিকাণ্ডের প্রথমাধ্যায়ে সংক্ষেপে বাল্ী- 

কিকে রাম চরিত কহিয়। তাহার উপসং- 

হারে তৎকালে রামের বিদ্যমান থাকা 

স্প্ই প্রমাণ করিয়াছেন । 

এ স্থলে আর একটী কথা না বলিয়া 

আমরা থাকিতে পারিলাম নাঁ। ত প্রত্য- 

য়াস্ত শব্ধ যদ্দি অতীত কাল খ্যাপক আখ্যা- 

তিক ক্রিয়ার কার্ধ্য করে, তবে নিম্ন 

[৪] নন্দিগ্রামে জটাং হিত্বা ভাতৃতিঃ সহিতোইনঘঃ। 

রামঃসীতামনু প্রাপ্য রাজ্যং পুনরবাপ্তবান্ ॥ ৮৯. 

প্রস্থ মুদিতো৷ লোক: তুষ্ট: পু; হধার্শিকঃ। 

নিরাময়ে। হ্যরোগশ্চ দুর্ভিক্ষ ভয় বঞ্জিতঃ ॥ ৯৪ 

বপুত্র মত্বণং কেচিৎ ডক্ষান্তি পুরুষঃ কচিৎ। 

নার্ধযশ্চাবিধব1 নিত্যং ভবিব্যস্তি পতিব্রতা। ॥ ৯১ 

রাজ বংশান্ শত গুণান্ স্থাপয়িষ্যতি রাখবঃ। 

চাতু ববন্যঞ্চ লোকেহশ্সিন্ স্থে স্ধে ধর্মেনিয়োক্ষ্যতি|৯৬ 

দশ বর্ষ সহশ্রাদি দশ বর্ষ শতানিচ। 

রামোরাঙ্জ্য মুপামিস্বা ব্রক্ষল্োকং প্রয়াস্যতি ॥ ৯৭ 

খাতারত। 

(৪) 

(১ম খণ্ড, ৮ম সংখা! 

লিখিত অজিত এই শবের আমরা! কি অর্থ, 
করিব? 
“শার্দধস্বা হৃধীকেশঃ পুরুষঃ বেলা 

অজিতঃ থা ধৃপ্থিষুঃঃ কৃষাশ্চৈব বৃহদ্লঃ।, 

লঙ্ককাও, রামায়ণ। 

তুমি শার্ধধন্বা হাধীকেশ, পুরুযো ভ্বম, 

তুমি অজিত খড্গাধাপী বিষণ, তুমি মহাবল 
কৃষ্ণ। 

পাঠক, উল্লিখিত অজিত শব দেখি! 

তুমি শার্ধধন্বা 'যীকেশ পুরুষোত্বম বিধুঃ 

ও মহাবল কৃষক অদিত অর্থাৎ ছিলেন, 

এস্লে আমর এইরূপ অর্থ করিব নাকি? 

(৫) যাই হউক, খ্যাত, জাত, শ্রুত, স্থিত, 

গত, এ সকল কাল প্রকাশক ক্ষিয়াপদ নহে। 

উহ] ঘার1 কাল প্রকাশক ক্রিয়াপদ আঁছে 

তাহাই জানা যায়। স্থিতঃ এই পদ দেখি 

যাই বুকিতে হইবে যে, উহার অক্তিবভূব 

ইত্যাদি ক্রিয়া আছে। 

অনস্তর রামায়ণের উল্লিখিত বচনে কৃষ্ণ 

শব্দ দেখিয়া কেহ এই প্রকার প্রশ্ন উপ- 

স্থিত করেন যে, বাল্সীকি কৃষ্ণাবতারের 

পৃবের্ধ জন্ম গ্রহণ করিলে তিনি কখনই 

উপরোক্ত লঙ্কাকাণ্ড বচনে কৃষ্ণ শবের 

প্রয়োগ করিতেন না। যেহেতু, ঘ্বাপর 

যুগের অবতার হইতেই কৃষঃ শবের কৃষ্টি 
হইয়াছে। দ্বাপর যুগে বন্থদেবের ওরযে 

যিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনিও যে 

ক নামে অভিহিত হন, তাহা আমরা 

ঘীকার করি, কিম্ত বন্দেবননান ' কৃষঃ 

হইতেই কৃ শখের হৃঠি হয় নাই । 'বান্সীকি 

(৫) কল্পদ্রমের প্রধান লেখক শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল 
মুখোপাধ্যায় মহোদয়ও 'জনৈংশ্রুতঃ ভূতকাল প্রযুক্ত 

হইয়াছে, ইত্যাদি বলিয়াছেন। ১০7 
৩ সংখ্যা দেখ'।" টি” 



পৌষ, ৯২৯০1) 

যে উল্লিথিভ বচনে রামের বিশেষণ স্থলে 

কৃষ্ণ শবের প্রয়োগ করিয়াছেন, এ কৃ 

গোলকধাপী কৃষ্জ। ননেৌোর নর্দান কৃষঃ 

বাশ্শীকির পরে হউন, কিন্তু তাই বলিয়। 

গোঁলকের কুষ্ণকে আমরা বাল্মীকির পরবস্তাঁ 

বলিতে পারি না । দেবকবী-ননদন কৃঞ্চের 

পূর্বেও কৃষঃ শব্দ ছিল । 

“কুঞ্কং নিয়ানং হরয়ঃ স্তৃপর্ণ 

অপোবসান। দিব মুৎ্পতত্তি 1” ইত্যাদি । 
স্বাদ সংহিতা | 

স্ন্দর পতনশীল পক্ষী স্বরূপ হ্ুর্যরশি 

সমূহ কৃষঃ সমুদ্রে নামিয়া উদক সংগ্রহ 

পূর্বক শৃন্যে উদ্ডীন হইতেছে। ইত্যাদি 
যিনি রামায়ণে কু শব্ধ দেখিয়। তৎ্ৎ 

প্রণেত। বাল্মীকিকে বন্থুদেব নন্দনের পর- 

বস্তী বলিয়াছেন, তিনি হরত উপরোক্ত 

বচনে কুষ্ণ শব্ধ দেখিনা খপ্রেদকেও বস্ু- 

দেব স্তর অন্ুজ বলিবেন। যাক ছিনি 

যই কেন বলেন না, আমরা এ জন্বন্ধে 

এই স্থানেই নীরব হইলাম । 

“সজগাম বনংবীরং প্রতিজ্ঞ। মন্থপালয়ন্ ॥ 

তিনি প্রতিজ্ঞ পালন করিতে বনে গমন 

করিয়াছিলেন।. 

রামারণ আদিকাণ্ডের প্রথম সর্গের উপ- 

রোক্ত বচনে “ জগাম ” এই ক্রিয়। দেখিয়। 

কেহ বলেন, রামের বহুপরে রামায়ণ রচিত 

ইওয়াতেই এই বচনে উক্ত ক্রিয়। প্রযুক্ত 

হইয়ছে। “জগাম” এই ক্রীরাটী পরোক্ষ 

অতীত। অধিকতর পুর্বব গতকালকে পরোক্ষ 

অতীত কছে। কিন্ত এই ক্রীয়। রাম বিদ্য- 

মানেও প্রযুক্ত হইতে পারে। মনে কর রাম 
বনে গমন করায় ১৪।১৫ বঞ্সর পরে নারদ 

বান্মীকিকে বলিলেন যে, রাম প্রতিজ্ঞা 
পালন করিতে বনে গমন করিয়ছিলেন। 

নব্যন্ডারত। ৩৭৫ 

যেমন,--আমি বাল্যকালে বাকবণ পড়য়া- 

ছিলান। এই প্রকার রামচন্র রাগ। হইলে 
নারদ তাহার স্থন্দর নীতি প্রকৃতি দেখিয় 

বাল্সীকিকে বলিয়াছিলেন যে, রাম র!জ্যে 

সকলেই স্ম্থী হইবে। পিতাকে পুত্তের 

মৃত্যু দেখিতে হইবে না। শ্রী নকল অকালে 

বিধবা কিম্বা অসতী হইবে না। সকলেই 

নিরোগী ও ধান্মিক হইবে(৬)1। অধকতর 

পূর্বগত বলিলেই সত্য যুগকে বুঝার নাঁ। 
এবং হইবে বলিলেই যে তাহা ৫০০ শত 

বৎসর পরে হইবে তাহা নহে! কল্যও 

হইতে পারে। 

অপর নারদের সহিত বাল্মীকির কথোপ- 

কথনের পরে ব্রঙ্গ। আসিয়। তাহাকে বলি- 

লেন, নারদের মুখে ধাঁমান রামের বৃত্তাস্ত 

যাহা গুনিয়াছ তাহাই বর্ণনা কর। রামের 

বৃত্তান্ত যাহা তৃমি জানন।, তাহাও জানিতে 

পারিবে । ব্রহ্মার এই কথা হইতে বানী- 

কির বহু পূর্বে রামের জন্ম হওয়া কিপ্রকারে 
সপ্রমাণিত হয়? যখন বান্মীকি আর নার- 

দের কথায় রাম ও বান্মীকির এক সময়ে 

দ্রিদামান থাকা স্পষ্ট প্রকাশ আছে, তখন 
উহ্থার ২1৪।১০ দিন কি ২।৪।১* মাস বা বু" 

সর পরে আপিয়। ত্রন্মা বান্মীকিকে এই কথা 

বলিয়াছিলেন ভিন্ন উহার দ্বারায় আর কি 

উপলব্ধি হইতে পারে ? তবে এক কথা এই 

যে, ব্রম্মা রামচরিত রচয়িতাকে বলিয়া- 

ছেন, তুমি রামচরিত যাহা জানন! 

তাহা জানিতে পারিবে । এই কথায় রাম 

ত্রেতা যুগের ও বাল্মীকি কলির হন কি 

(৬) প্রহৃষ্ট মুদিতো লোক: তু্ঃ পুষ্ট: হুধার্শিকঃ। 
নিরাময়োহারোগশ্চ ছুর্ভিক্ষ ভয় বর্জিতিঃ। ৯, 
স্বপুত্র মরণ* কেচিৎ পরক্ষ্যন্তি পুরুষঃ কচিং। 
নার্যাশ্চাবিধবা নিত্যং ভবিষ্যস্তি পতিব্রতাঃ ॥ ৯১ 

বালক প্রথমসর্গ, রামায়ণ | : 



রী 
শপ 

প্রকারে? ঢাকার একজন মান্গষের সকল 

কথ! আমি নাও জানিতে পারি। এমতা- 

বস্থায় এক ব্যক্তি আসিয়া! আমাকে বলিলেন, 

ভূমি ঢাকার অমুকের বৃত্তান্ত যাহ। জান 

সা তাহাও জানিতে পারিবে । এই কথার 

তাঞ্পর্যা কি? মা এই ব্যক্তি ফোন এক 

প্রকারে আমাকে উহ্থার বৃত্াস্ত জানাইবেন। 

যাহা তুমি জানন। তাহাও জানিতে পারিবে, 

এই বরট। বন্দ! বাঙ্সীকিকে দিয়াছিলেন। 

পৃ্বকালে ব্রহ্মার বরে কিনা হইত? 
জ্ঞতএব বান্সীকিও ব্রন্ম]র বর প্রভাবে রমের 

সকল কথাই জানিতে পারিয়াছিলেন। 

বাহার বর প্রভাবে সমস্ত অবগভ হুওয়। 

বিশ্বাস করেন না, তাহাদের ব্রক্মার উল্লিখিত 

ফথ! ঘ্বারায় ইহাই সিদ্ধান্ত করা উচিত যে, 

বন্দ! কোন এক প্রকারে বাল্ীকিকে রামের 

মকল কথাই জানাইয়া ছিলেন। বন্জার 
উপরোক্ত কথাটা আশ্রয় করিয়া বীহারা 
রামের বহুকাল পরে রামায়ণ রচিত হওয়া 

স্থির করিয়াছেন, তাহাদিগকে আমর! অধিক 

কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না, ভবে তাহারা 

রলামায়ণের আদিকাণ্ডের প্রথমাধ্যায়টার, 

আঁদি-অস্ত ভাল করিয়া দেখিলে বোধহয় 

এরাপ আরও অনেক নুতন কথ। আমা- 

দিগকে শুনাইতে পারিভেন। 

. মহর্ধিগণ লব ও কুশের মুখে রামায়ণ 
গুনিয়া কহিলেন, অনেক দিনের কথা ও 

এখন যেন প্রত্যক্ষবৎৎ বোধ হুইতেছে। 

গ্রই অনেক দিনের অর্থ যে সত্য যুগ নহে, 
স্টাছ। গ্রতিপন্ন করাইতে অনেক দূর যাইতে 
হয় .না। যখন রামের পুত্র (বাল্জীকির 

শিষ্য )লব আর কুশই রামার়ণের গায়ক, 
তখন রাম ত্রেতা এবং বাল্সীকি কলিষুগের এই 
কথ।।ঘলিতেকোন, মতেই আমাদের সাহস 

নধাতারতন (১ম খও, ৪ মংখাদ | 

হয় ন|। আমাদের মতে রামের বয়ঃক্রম, 

যকালে ৩০ বৎসর সেই সময়ে কুশ ও 

লবের মুখে রামের বাল্যলীল৷ শুনিয়। 
মহর্ষিগণ অনেক দিনের কথা ইত্যাদি 
বলিয়াছিলেন। | 

রামায়ণে বর্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎকাল 
খাপক ক্রিয়া দেখিরা অনেকেই রামায়ণ 

প্রণেতার বিস্তর নিন্দা! করিয়াছেন (৬)। কিন্তু 

আমরা এসন্বন্ধে ধাল্সীকির নিন্দার কোন 

কারণ দেখি না। গ্রন্থ লিখিতে হইলেই 

স্থল বিশেষে স্কৃত ভবিষ্যৎ বর্তমান প্রকা- 
শক তিন প্রকার ক্রিয়াই প্রয়োগ করিতে 
হয়। এবং ইচ্ছাগ্রন্থ মাত্রেই লক্ষিত হয়। 

যাহারা এই গুলিকে কবির দোষ বলিয়। 
ন/ধারণ্যে প্রচার করেন, তীহাদের পক্ষে 
সকলই শোভা পায়। 

ভগুকুলসম্ভৃত খধুক্ষ অতঃপর যিনি 
বাশ্সীকি নামে অভিহিত হইয়াছেন, তিনি 

চতুর্ববিশতি দ্বাপরে বেদবা।স হইয়াছিলেন। 
“ঞ্ক্ষোহ ভূত্তার্গবস্তম্ম(ৎ বাল্মীকি ধোহভি- 

ধিয়তে ।" 

অগ্টাবিংশতি দ্বাপর যুগে পরাশর পুত্র কৃষ্ণ 
দৈপায়ন বেদব্যাস হন । 

"জাতুকর্ণোহভবন্মত্বঃ কৃষ্ণ দৈপায়নস্ততঃ। 

অষ্থ/বিংশতি রিত্যেভে কোব্যাসাঃ পু্া- 
গুন12 1; 

তৃতীয়খণ্ড কলক্রমের দশম সংখ্যোদ্ধূ ত বিষুঃ 
পুরাণ বচন। 

উল্লিখিত বিষু পুরাণের বচনগুলি প্রতি- 
বাদী মহাশয়ের। যে ভাকে উদ্ধত করিয়া- 
ছেন, তাহাতেই যখন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদ- 

ব্যাস হইতে বাল্ঠীকি পুরাতন ব্যক্তি কইতে" 
ছেন, তখন এর বচন সম্বদ্ধে আমাদের 

[৬] ৪র্খ ভাগ কল্পদ্রমের তৃতীয় সংখ্যার:১৩+ পৃ! দেখ । 
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টি 

'বলিবার কোন কথা থাকিলেও আমর! 

বলিতে ক্ষান্ত হইলাম ॥ 

তবে বাল্ীকি যে চতুব্বিংশতি ঘ্বাপর 
যুগে বেদব্যাস হইয়াছিলেন, তাহা প্রতি- 

বাদী মহাশয়ের) বলিয়াছেন মাত্র । কিন্ত 

এ সম্বন্ধে তাহার! বিষু পুরাণের যে বচনা- 

দ্বকে উদ্ধৃত করিয়াছেন, ত'হাতে বাল্মীকি 

যে উক্ত খুঁগে বেদব্য।স হইয়াছিলেন, তাহার 
বিন্দু বিস্র্ও দেখিতে পাওয়া যায় না। 
এমতাবস্থায় জামর। বাল্দীকির দ্বাপর ফুগে 

জন্ম হওয়! বিশ্বান করিতে পারি না। 

মহাভারতে এবং বন্দবৈবর্ত পুরাণে 
বেদবান ও বাল্সীকিকে এক নমরে দেখিতে 

পাওয়] যায় (৭) কিন্তু উত্তবাল্মীকি যে রামা- 

রণের প্রণেতা তাহার প্রমাণ কি? এক 

বাল্ীকি রামারণ লিখিয়াছেন জন্য যেখ'নে 

বাল্ীকি নাম দেখিব ভাহাকেই রামারণ 

রচয়িতা বলা সঙ্গত হয়না । এখন যেমন 

রাম, কৃষ্ণ, হরি, সুশীল, হেমন্ত ও বসস্ত 

প্রভৃতি নাম জনসমাজে বসল প্রচলিত 

দেখিতে পাওয়া ধায়, সেইরূপ প্রাচীন 

সময়ে বিশ্বামিত্র, অতি.ভূগু, বশিষ্ট, বাল্মী'ক, 

কশ্তপ, পরাশর, শস্কী ও গৌতম গ্রাভৃতি 
ন'মই মন্থুষ্যের£ বিশেষ মুনিদের ) মধ্যে 

সমধিক প্রচলিত ছিল জন্যই আমর! বেদ, 

পুরাণ ও স্বৃতিতে এবং সত্য ভ্রেত! ছ্বাপর 

প্রভৃতি যেখানে নেখানেই বশিষ্, বিশ্বামিত্র 

ও গৌতম, যুধিির, ভীম, অর্জুণ ইত্যাদি 

[৭] “ধধিমুখ্যা) সদাযত্র বালটীকি স্তর কশ্যপঃ 1. 
আন্ত্রেয়: কুও জঠরে। বিশ্বামিত্রশ্চ গেঁতম£| ইত্যাদি 

তরদ্বাজে! বশিষ্টশ্চ মুনিরুদ্বালকস্তথা | 
শৌনকঃ সহ পুত্রেন ৰ্যাসশ্চ তপসাম্বরঃ।” 

' বনপর্ধৰ ৮৫ অঃ 
ব্যাস; পুরাশ শুত্রঞ্চ পপ্রচ্ছ বাল্সীকিং যথ1।” 
প্রকৃতি খণ্ড চতুর্থ অধ্যায়, ত্রঙ্গ বৈবর্তপুরাঞ। 

৪৮ 

নবাভারত । 
ক 

৩্খণ 

নাম দেখিতে পাই। বেদের বশিষ্ট আর 
পুরাপের বণিষ্ট একজন নহে! এবং 
সভা বা গৌরব বুদ্ধির নিমিত্তে সকল 

স্টলে বশিষ্ঠ প্রভৃতি নামের উল্লেখ হয় নাই। 

বেদের বশিষ্ঠ আর পুরাণের বশিষ্ঠ ইহাদের, 

নাম মাত্র এক, কিন্ত ইহারা স্বতস্ত্র যাতিষ 1 

“ইইংতেহং করিধামি পুবিয়াং পুত্র কারণাৎ। 

অথর্বশিরসি প্রোৈর্ম সত: নিদ্ধাতবিধানত2।” 

পঞ্চদশ অধায় বালকাগুরামায়ণ। 

আপনার পুর্রেৎপত্তির নিমিত্ত আক্ষি 
অথর্বাবেদোক্তি মন্ত্র দ্বারায় বজ্ঞ করিব । 

রামাঁয়ণের উপরোক্ত শ্লোকটা অবলম্বন 
করিয়ী অনেকেই বলেন যে, ৰালাঝি যখন 

অধর্ববেদোক্ত মন্ত্র ধারায় দশরথের পুত্রোর্"- 

পাদন নিমিত্ত যজ্ঞ করার কথা রামায়ণে স্পষ্টা- 
ক্ষরে লিখিয়াছেন, তখন তিনি যে অথর্ববেদ 

হওয়ার পরে ভূলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। এবং 

তাহা হইলে তিনি যুধিঠিরের প্রায় সহজ 
বৎ্পর পরে আবির্ভত হইয়াছিলেন বলিভে 

হইবে। গ্নেহেতু, ৪৩৩০ বৎসর হইল 

রাজা যুধিষ্ঠিরেরা ভূতলে প্রাছভূতি হইয়া 
ছিলেন । (৮) এৰং ৩৩৯৭ কসর গ্রুভ 
হইল অথর্বাবেদ রচিত হইয়াছে (৯) অত- 

এব উপরোক্ত ষুধিটিরাদির জন্ম হওয়া বৎ- 

(৮) “আসন্ মঘান্ মুনয়ঃ শাসতি পৃথিবী 
যুধিষ্টিবে নৃপততী ॥ 

ফড় দ্বিক পঞ্চদ্বিযুতঃ শকঃ কালভ্তত্ত রাঁজক্ু 1” 
ভাগবত ১২ ক্ষন্ধ ১ অধ্যায় ॥ 

(৯) অথর্ব বেদের ১৯ কাণ্ডের ৪৪ নুক্ত' দেখ ।. 
“উপযুক্ত প্রতিকৃতির অসন্ভারে আসর এখানে সমগ্র 
গণনাটি প্রকাশ করিতে অশস্ত হৃইলামে।” ইত্যাদি । 
“ এক্ষণে বিষুব রেখা প্রতি, ঝখনর ৫* সঞ্চরণ করি- 

তেছে। হিন্দু গণনানুসারে ৪৮ সঞ্চরণ করিয়াথাকে। 
ৃ ইত্যাদি। . 

“উ দ্রাখিমা শিশ্চিত করিবার উপায় এই ৮” ইত্যাদি 

চতুর্থ ভাগ-কল্পজরমের ৮ মংখ্যার 8৫৭ পৃষ্ঠা দেখ |. 
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সর হইতে অথর্ববেদ রচিত হওয়ার বৎসর 

বিয়োগ করিলে, যুধিঠিরের ৯৩৩ বখ্র পরে 

অধর্ব্ববেদ রচিত হওয়া স্থির হয়। 

পাঠক, ৩৩৯৭ বৎসর হুইল অথর্ববেদ- 

রচিত হওয়। সত্য হইলে কেবল রামায়ণ 

প্রথেতাই যুধিষ্টিরের সহস্র বৎসর পরবর্তী হন 
না। দশরথ, খষ্যশৃঙ্গ, রাম প্রভৃতি সকলে- 

রই এ দশা হয়। কারণ থধ্যশৃঙ্গ অথর্ব 
বেদোক্ত মন্ত্র ঘার। যজ্ঞ করিলেন, দশরথ ও 

সাহার দ্বারায় যজ্ঞ করাইলেন, এবং রাম ও 

সেই যক্কে জন্ম গ্রহণ করিলেন, এমতাবস্থায় 

তাঁহারা সকলেই যে যুধিঠিরের পরবস্তী হই- 
লেন তাহ! অশ্বীকার করিবার উপায় নাই। 

এ স্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, বাল্লীকি 

হঠাৎ খকৃবেদের স্থলে অথর্ববেদের নাম 

করিয়াছেন । কিন্তু এরপ বলা কোন মতেই 
যুক্তিনঙ্গত হয় না। যেহেতু, প্রাচীন 
দশরথ প্রভৃতি সকলের নামই তাহার মনে 

ছিল, আর খধকৃবেদের কথ! ছিল না, কৃ 

এই স্থলে অমবশতঃ অথর্ব তাহ!র মুখে 

বাহির হইয়াছিল । তবে কিতিনি রামায়ণ 

লিখিয়! তাহার আদ্যোপাস্ত মনোযোগ পূর্বক 
একবার দেখিয়াও ছিলেন না? ৬কথাও 

কি তাহার মনে ছিল না যে, আমি কলির 
মানুষ হুইয়! ত্রেতাযুগের রামের বৃত্তান্ত 

লিখিতে বসিয়াছি? 

আমাদের মতে উপরোক্ত যুধিঠিরের জম্ম 
হওয়ার নির্দি কাল যেমন বিশুদ্ধ, অথর্ব 
বেদ সঙ্কলিত হওয়ার নিশ্চিত নময় তেমন 

বিশুদ্ধ নছে। প্রতিবাদী মহাশয়েরা যে অরর্ব্- 

বেদের কাল নির্দিষ্ট করিয়াছেন, তৎসন্বন্ধে 
তাহাদের অম হওয়রই বিশেষ সম্ভব । 

কারণ কৃত্তিকার দ্ররঘিমাকে তাহার সংক্রমণ 

বিফলা দ্বারায় গুণ করিলে অথবব বেদ সঙ্ক- 

ববাভারত। (১ম খণ্ড, ৮ম সংখা । 

লিত হইয়াছে কত দিন হইল উপলন্ধ হওয়।, 

কি প্রকাবে সঙ্গত হয়? (৫১০) 

যকালে অথব্ববেদ স্কলিত হয়, তৎ- 

কালে যেমন কৃর্তিকানক্ষত্র রাশিচক্ষের 

প্রথমে এব* অশ্রেষার শেষে মঘার গ্রথমে 

ক্রান্তিপাত হইয়াছিল, উক্ত ক্রাস্তিপাত 

এখন রাশিচক্রের কোথায় কোন নক্ষত্রে 

হইছে এবং প্রতি বৎ্মর এ ক্রাস্তিপাত 

কতবার হয় গ এ পর্যাস্ত কতবার হইয়াছে। 

তাহ! নির্দ্দি্ না হইলে কি রূপে এ গণনাকে 

আমর! বিশুদ্ধ বলিয়া শ্দীকার করিতে পারি? 

“ এক্ষণে বিষুখখ রেখা প্রতি বৎসর ৫০ 
সঞ্চরণ করিতেছে, এই রূপ নিশ্চিত হই- 

য়াছে, ইতাদি ধলিলেই চলিবে না। 

এক্ষণে প্রতি বসর ৫০ সঞ্চরণ করিতেছে. 

এবং অধর্ববেঙ্গের সময়ে এত সঞ্চরণ করিত 

ও সমুদায়ে এ পর্যযস্ত এতবার সঞ্চরণ করি- 
য়াছে, এই রূপ নির্দি্ থাকিলে বিগত বৎ- 

সর লাভ করা যাইতে পারে । উক্ত গণন! যে 

বিশুদ্ধ নহে, তাহা। যুধিঠির আর পরীক্ষিতের 

গণন] দ্বারায়ই বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় 1(১১) 

ক্রমশ । 
(১) এক্ষণে.বিষুব রেখা প্রতি বৎসর ৫* সঞ্চরণ 

করিতেছে এই রূপ শিশ্চিত হইয়াছে । হিন্দুগণনানু- 
সারে উহা “৪৮ সঞ্চরণ করিয়। থাকে । সম্পতি 
কৃত্তিকা নক্ষত্রের দ্রাবিম1 নিরূপিত করিয় উল্ত সংজ- 
মণ বিকল! ঘ্রারায় গুধিত করিলে গুণফল বিগত বৎদর 
উপলব্ধি হইবে । ৪ ভাগ কল্পপ্রমের ৮ সংখ্যার ৪৫৭ 

পৃষ্ঠা দেখ । 
(১১) আসন্ মধঘান্থ মুনয়ঃ শাসতি পৃথিবীং যুর্ধি- 

হিরে নৃপতৌ । 
ষড় দ্বিক পঞ্চ দিক যুতঃ শক: কাল গ্ন্ রাজ্যন্ত । 
আরভ্য ভবতে। জগ্ম যাবন্ন্দাতিষেচনম্। . * 
এতঙ্বর্ষ সহত্মস্ত শতং পঞ্চ দশোক্তরং | ২১ 
সপ্তর্ষানাঞ্চ পূর্বেবে! দৃগ্ঠতে উদদিতৌ দিবি | 
তয়োর্মধ্যেস্ত নক্ষত্রং দৃশ্ঠতে ঘৎ সমংনিশি। 
তেনৈব খবয়ে। যুক্ত! স্তিষ্টস্তাব্দ শতং নৃণাং। 
তে ত্বদীয়ে দ্বিজাঃ কালে অধুন! চাশ্রিতা মধ । ৫৭ 

ভাগবত ১২ ক্ষন ১তধ্যায় 



নবলীলা 

দশম পরিচ্ছ্দে। 

স্থখ-কণিক। 1 

এত ঘটনা ঘটিল, তবুও রজনী প্রভা 

হুইল ন। ,-_ম্থুলোচন। এত বিপদের বোঁব। 

মন্তরকে বহন করিলেন, তবৃও দুঃখের নিশি 

বিপদের চ!কুরি পরিতাগ করিল না । ঘুষ 

দিয়া, প্রলোভন দেখাইয়। পৃথিবীর মনু 

ফাকে ভুলান যায় সত্য, কিন্তু আঁজ প্রেক- 

তির প্রতিনিধি রজনী মায়ের চক্রান্তে ভূলিল 

কেন? কুলকামিনী ভাবিতেছেন.--" নিশি 

প্রভাত হয় না কেন? পাখী থাকিয়া! থাকিয় 

ডাকে,-ডাকে আবার নীরব হয়। কেন 

নীরব হয়? বোধ করি তাহারা বুঝিতে 

পারিয়াছে-আজ আরনিশি পোহাইবে না! 

হায়, তবে শ্ুলোচনাঁকে কি প্রকারে রাখিব? 

মী, আজ ঘুষ দিয়া নিশির সহিত বোধ করি 
কোন বন্দোবস্ত করেছে ! অর্থের চক্রান্ত, 

কে জানে আজ কি হবে! পুলিস মায়ের 

বশ-উকীল মোভ্ঞার সকলই মায়ের বশ! 

আমাদিগকে পাইবার জন্ত পৃথিবী যেন ক্ষেপে 
উঠেছে। মানুষ কি পণ্ড?” কমলমণি 

সথুলে'চনাদের গৃহ্থে প্রবেশ করিয়াই গৃহাত্তরে 

গে!লমাল শুনিয়! বান্ততার সহিত তথায় 

গেলেন। ম্মুলোচন! সমস্ত রাত্রি জাগিয়া' 

ছেক্ন,_হুঠাৎ তাহার চক্ষে নিদ্র। বমিল । এই 

অবসরে কুলকাহিনী এই :গ্রকাব কত কি 
ভাবিতে লাগিলেম। ভাবিলেন,-“ষত লোক 
আমাদের উদ্ধারের জন্য চেষ্ট|! করিতেছে, 

সকলে যে মিঃম্বার্থ ভাবে খাটিতেছে, তা ত 

বোধ হয় না/-স্কারণ তাহার! আজ কোথায়? 

বিনোদ বাবু একমাত্র নিঃস্বার্থ ভাবে থাটি- 

তেছেন)--সেই বিনোদ বাবুর বাড়ী হইতে 
আদিয়! ভাল করি নাই ! ভাল করি নাই--. 

তবে আবার ফিরিয়। যাই না৷ কেন? রজনী 
প্রভাত হইলে আমরা একবার কিরিয় 
যাইবার চে! করিব কি? চেষ্ট|! করিব কিন্ত 

ফল পাইব না-_মায়ের হাত ছাড়াইতে পারিব 
ন]। পারিব নাচে করিব না। বিনোদ- 
বাবুদের ঘরে আরার আগুন জালিবার জন্য 
ফিরিব? বিনোদ বাবুদের ঘরে আগুন 
জ্ালিতে স্থুলোচন1] কখনই আর যাঁইবে না” 

সে মরিবে তবুও বাইবে না। তরে কি 

করিব! মায়ের হাত হষ্টতে স্থুলোচনাকে কি 

প্রকারে রক্ষা করিব? শ্মলে'চনা বলে, 

তাহার কাদিয়াই শখ, কিন্তু আমি ত তার 
চক্ষে জল দেখিতে পারি না। স্মলেচনার 
কুট দেখিলে এ প্রাণ ছটফট. করে। কি 
দারুণ জ্বালা! ম্ুলোচন। প্রতারণার পথে 

হাটিবে না,__বিনোদ বাবুর উপদেশ যাহার 
কর্ণে একবার প্রবেশ করিয়াছে, সে প্রতা- 

রণ! করিতে পারে ন।। আমি কলক্কিত 

পথে ঘাইব, তাহাও স্থলোচনার সয় না, তবে 

কি করি? আর ত উপায় দেখি না! স্ুলো- 

চন! নিদ্রায় অচেতন হয়েছে, হায়) বোন 

আজ সমস্ত রাত্রের মধ্যে আর ঘুমায় নাই ) 
কি কণ্ঠেই আজ রাত্রি শেষ করিল! 

রাত্রি শেষ হয় নাই-হুইবে যে,তাহাই বকে, 

জানে? স্থলোচন|র কি অপরূপ-_ ইচ্ছা হয় 
হবদয়ের ভিতরে পুরে রাখি । এইরূপ দেখে 



৩ 

লোকগুলি যেন পাগল হরেছে! হবে ন। 

কেন? আমিই ত পাগল হয়েছি। স্থলোচনার 

জন্য কি করিতে ন। পারি ?--পৃথিবীর সকল 

পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু ্রেকে 

জাড়িতে পারিনা! ক্ষি মোহ! আমি মজি- 

যাছি। বিধাতা -আমাদ্িপকে মজাইয়াই 

মারিয়াছেন! বিচ্ছিন্ন হইতে পারি না, তাই 

আমরা রক্ষা! পাইলাম না, নচেৎ ছুইজনে 

ন্থুই ভিন্ন পথে গেলে কেহই আমাদিগকে 

-শপপইত না। ম্মলোচনা আমাকে ছাড়িতে 

চায় না, আমিও ছ'ঁড়িতে পারি না। আর 

'সব পারি, এই একটী কাঁজ পারি না 
ক্থলোচনাফে ছাড়িয়। থাকিতে পারি না। 

আমর এক মাত্র মুখ ল্মলোচন।। আমার 

প্রাণ উহারগ্প্রাণের ভিতরে! কি অপরূপ 1” 

'কুলকামিনী এই বলিয়। স্মলোচনার মুখচুম্বন 
কেরিলেন। স্থুলোচন! কুলকামিনীর ক্রোড়ে 

'ন্তক রাখিয়া কি ন্ুখে নিদ্রা যাইতেছে! 

শয়ন আরাম স্থান আর নাই। কুলকামিনীই 

'ষেন শ্কুলেচন।র মাত, পিতা,ভাই ভগ্গী সক- 

লই । সেইমাতা পিতা,ভাঁইবোন আজ স্লুলেচ- 

নারম্ত্ধাবি নন্দিত মুখচু্বন করিল । স্থলোচন্লা 

দসে ক্ষণিক ন্ূুর্ধ যেন অনুভব করিল-_অজ্ঞানে 

জ্বপ্নে দিদির রূপ দেখিয়! হাসিয়া! উঠিল । সে 
'হাসি কুলকামিনী দেখিল। অনেক দিন 

পর্যন্ত যে সুখেহাপি ফোটে নাই, কুলকা 
মিনী যেই মুখে হাসি দে খিয়। প্রকুল্ল হইলেন, 
হাসিলেন,-কুলকামিনীর হৃদ্-দর্পপে এ প্রফু- 
জানন প্রতিবিন্থিত হইল । কি সুখের চিত্র! 
্থথের চিত্র অধ্বিকক্ষণ থাকে না,-অধিকক্ষণ 

'ল্লছিন,না | রজনী প্রভাত হইয়া! আদিল,পাঁধী 
ন্ররব করিয়া 'উঠি্,এবার আর থামিল-না। : 
গই সময়ে ব্রীর ভিতরে মহা কলরব-উঠিল। 
ধর, পার, কট এই শব প্রাঙ্গ] ড্রেদ করিয় 

ব্যছারত 4 €১ম খণ্ড, +ম সংখ্যা । 
০ 

আকাশে উঠিল। ন্থলোচন] শব্দ শুনিয় 
চকিত হইয়া উঠিলেন, কুলকামিনীও অস্থির 
হইলেন। গুহাস্তরে প্রহারের শব্ষ শ্রুত 

হইতে লাগিল । কমলমণির চিৎকার স্থুলো- 
চনা ও কুলকামিনীর প্রাণকে অস্থির করিয়া 
ভুলিল । তাহার। উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়। 
সেই দিকে চলিলেন। 

একাদশ পরিচ্ছেদ । 

আলোক পথে। 

্লোচন৷ ও কুলকামিনী যাইয়৷ যাহা 
দেখিলেন, তাহাতে স্থুলোচন! ও কুলকা- 
মিনী উভয়ের হৃদয় অস্থির হইয়! উঠিল। 
দেখিলেন_কমলমণিকে ধরিয়া কয়েকজন 
পাষণ্ড প্রহার করিতেছে। স্ুলোচন1 ও কুল- 
কামিনী জননীর ক্রন্দনে এত অধীর হই- 
লেন যে, উভয়ে উভয়ের বর্তমন বিপদের 
কথা ভুলিয়! গিয়া জননীর স্বরে গর মিলা- 

ইয়৷ কাদিতে লাগিলেন । কেবল কাদিয়াই 
নিরস্ত হইলেন না,যাহারা! কমলমণিকে প্রহ্থার 
করিতেছিল, তাহাদিগ্রের পা ধরিয়। সুলো- 
চনা বলিতে লাগিলেন ;--তোমাদের পায়ে 
পড়ি মাকে ছেড়ে দেও, আর মারিও না; 

মায়ের চক্ষে জল দেখলে আমার প্রাগ 

অস্থির হয়। 

একজন বলিল, তোদের জন্তই ত 
এই প্রহার। টাকা দিয়ছি তবুও মন 
পাই নাই, মন পাই নাই”-তেদ্িগকে পাই, 

নাই। আমাদের সকল আয়োজন নইক্ই- 
বর উপক্রম হইল। তদের মায়ের নকল 
চক্রান্ত বুঝিয়াছি। ২ 
এই বলিয়। আবার প্রহার, করিতে লারিল; 

ললোচনা কথার সর্প: গ্হগ কনিতে 
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পারিলেন না, বলিলেন; -কাহাকে টাক। 

দিয়াছ? 

গ্বোক উত্তর করিল--তোর 

দিয়াছি। 

নুনে(চন।--কেন টাক] দিয়াছ ? 

লে/ক--তেকে পাইবার জন্ত । 

সুলোচন। এতক্ষণে সকল কথা উত্তম 

রূপে বুঝিলেন। বলিলেন,_তরে মাকে 

মারিতেছ কেন? 

লেক,-সমস্ত রাত্রি গেল তবুও তো- 

দিগকে আমাদের হাতে দিল না। 

ক্ুলোচন1 বুঝিলেন, আমাদের জন্যই 
মাতার এই ছুর্দশ। উপস্থিত। আবার ঝলি- 
লেন, মা ত আমাদিগকে সপে দ্ৰিতে 

বিশেষ €চষ্ট। করেছেন, কিন্তু আমরাই 

মাকে বাধ! দ্রিয়াছি ; আমরাই দোষী, মাকে 

ছেড়ে দিয়া আমাদিগকে মার না কেন? 

লোক,--মারির। সে জন্য চিত্তা নাই, তো- 

কেও মারিৰ। একবার যখন তোকে হাতে 

পাইয়ছিলাম, তখনই মারিতাম, কিন্তু এই 
বর্বনাশী মারিবার পূর্বেই ঘর হইতে বাহির 

করিয়। দিল, নচেৎ তখনই মারিতরম । 

স্বলোচন।--প্রথমেই আমাকে মারিতে 

'কর নাই কেন? . 

লোক--প্রথম মনে ভেবেছিলাম, 'নাঁয়ণ- 

সেই তোর মন পাইব, কিন্তু তাহা হইল ন। 
স্থলোচনা-যখন তা হইল না, তখন 

মারিলে না কেন? 

লোক,”--তখন বুঝিলাম তোর মন 
অটল, প্রহ্থারে কিছুই হইবে 'না;--প্রলো- 

ভনে তোকে তুলাইতে পারিব, আশা ছিল। 

স্থলোচনা,-+প্রলোভনে কি লোক ভোলে? 

 লোক,--ক্বেল লোরু কেন ?-ন্বর্গের 

দেবতারা জোলেন।.. 

মাকে 

মব্যভারত। ৬৮১ 

সুলোচনা,--তবে প্রলোভনের পথ. 

ছাড়ি! আবার মারিবে কেন ? 

লোক,- বদি তাতেও আশ] পূর্ণ না হয়, 

এই পথই ধরিব। মারির--£তাদের মানব 

জন্মের সাধ একেবারে ঘুচাইয়া দির। 

স্থুলোচনাগ চিত্ত প্রকুল্ল হইল, বলিলেন, 
তবে মাকে ছাড়, আমকে ধর, প্রলোভন 

দেখ'ও--তারপর মারিয়া ফেল। মরিয়! 

স্বর্গে বাই। মায়ের কান আমাকে আর 

যেন শুনিতে ন। হয়। 

স্ুলোচনার মুখে এইকথা শুনিয়াই পাষগ্ডের। 
কমলমণিকে ছাড়িয়া স্থলোচন।কে ধরিল। 

স্ুলোচন[র সরল কথ! গুলি কুলকামিনীর 

প্রাণে বাজিতেছিল । কুলকামিনী বুঝিলেন, 

স্থলোচন। মরিবার উৎকৃষ্টপথ পাইয়াছে। বুঝি 
লেন,__সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, মরিবে, থাকিবে ন11 

বুঝিলেন, স্থলোচন। প্রলোভনে ভুলিবে ন1। 

যখন ভূলিবেন1, তখনই প্রহ্থার, সেই প্রহারেই 

সৃত্যু। কুলকামিনীর অন্তর কাপিয়। উঠিল, 
নির্ভয়ে গভীর স্বরে স্সলোচনাকে বলিলেন, 

“ স্থলেচন। ?” | | 

» নে শ্বর শুনিয়া স্ুলোচন। শিহরিয়] 
উঠিলেন, বলিলেন-_-কি দিদি? 

কুলকালিনী বলিলেন, এই কি পথ? 

ল্লোচনা-_এই পথ! মায়ের কও 

দেখিব না, তোমার চক্ষের জলও দেখিব ন1। 

কুলকামিনী--আমার মমতা ছিড়িবে ? 
ন্ুলোচন! উর্ধে দৃষ্টি করিলেন, ছুই চক্ষু 

দিবা কয়েক বিন্দু জল মাটিতে পড়িল। 
তারপর বলিলেন, মমতা ছিড়িব, আবার & 
হ্বর্গে মিলিব ! ম্বপে দেখেছি--সৃত্যুই আমার 
জীবন। মা আমাকে ডেকেছেন, আর 

থাকিব না। 0 | 

কুলকামিনী বারো! বিস্মিত হইলেন, 
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বলিলেন, কথন শ্বপ্ন দেখেছ? শবপ্পে ক 

দেখেছ? | 
শুলোচন ধীরে ধীরে বলিলেন, বখন 

তোমার কোলে শুয়েছিলাম, তখনই স্বপ্ন 

দেখিলাম । দেখিলাম, আমি যেন অকৃল 

সাগরে ভামিতেছি--চতুর্দিক আধ|র আধার- 
কুল নাই, কিনারা নাই। সেই সময়ে 
সেই স্থানে বিনোদ বাবু যেন এক খানি 

'ভেলায় চড়িয়। আমার নিকটে আসিলেন। 

'-আসিয়। বলিলেন, স্ুলোচন?, এই ভেলা 

ধর, রক্ষা পাইবে । শ্বর শুনিলাম, অমনি 

চাহিয়! দেখিলাম । দিদি, কি বলিব, বলিতে 

আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়। বিনোদবাবুর 
ফথা শুনিয়া সেই ভেল। ধরিতে প্রস্তত হুইয়। 

হাত বাড়াইলাম। কিন্তু ভেল৷ পাইলাম না, 

বিনোদ বাবুকেও পাইলাম না। অনৃষ্ত পথ 

ইইতে আবার বিনোদ বাবুর শ্বর শুনিলাম-_ 
“নুলোচনা; ভেলা! ধর, ভেল! ধর, চাহিয়া 
দেখ * চাহিয়া দেখিলাম-- এক আশ্চর্য্য 

দুষ্ঠ--চতুর্দিক আলোকময় । সে আলোকের 
সীম! নাই--অনস্ত বিস্তৃত-_মধুর-মধুর, কিন্ত 
বর্ণন] করিতে পরি না, কিরূপ দেখিল[মএ 

দেখিলাম, সেই আলোকের মধ্যে হইতে এক 

দয়ার হস্ত প্রসারিত হুইয়। আমাকে ধরিল। 

আমি ধরা পড়িলাম। বিনোদ বাবুর স্বর 

তখনও কর্ণে প্রবেশ করিছেছিল, জামিও 

সেই হস্তকে ধরিলাম। এই পর্য্যস্ত দেখিতে 

দেখিতেই কোলাহল কাণে গেল, আমি 

চকিত হইয়। উঠিলাম। দিদি, আমার আর 

বাঁচিতে ইচ্ছ। নাই,-ঞ হাত ধরিয়া এ 

আলোকের ভিতর যাইতে বড়ই সাধ হয়েছে। 

তোমার সহিত কথা বলিডে বলিতে আঁবার 
আকাশের দিফে চাহিয়। দেখিলাম, সেই হাত 

বর্ম পুনঃ 'আমাফে.ডাকিতেছে। এ আলোক 

জবধাভারত | (১ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা। 

দেখিয়া এ হস্তের জঙগুলি নির্দেশে চলিব,, 
মাঁয়া মোহ আর বুঝি না|. | 

কুলকামিনী সকল শুনিয়া অবাক হই- 

লেন। কমলমণিও অঙ্গান্ত সকলেই অবাক 

হইল। ক্ষণক(ল নিন্তন্ধ ভাবে থাকিয়। কুল- 
কাঁমিনী ভাবার বলিলেন « আমাকেও নিয়ে 
চল, আমিও যাইব।* তোমাকে ছেড়ে 

থাকৃব না।” 

ল্ুলোচনা বলিলেন-_পূর্ব্বে যখন মরি- 
বার কথা বলেছিলেম, তখন তুমি কত কথা 

বলেছিলে | এখন সত্যই কি মরিবে? পৃথি- 

বীর নব স্ুখের আশ] ছিড়িতে পারিবে ? 

কুলকামিন্ী একটু ভাবিয়া বলিলেন-_ 

সব ছিড়িতে পারিব। ] 

ুলে[চন। $--আমাকে ছাড়িয়। থাকিতে 

পারিবে ? 

কুলক|মিনী ।--তা পারিব না বলিয়াই 
মরিয়া তোমার সঙ্গে ঘাইব । 

সুলে/চন1।-_সে ইচ্ছা করিও না, তাঁহ। 

পূর্ণ হইবে ন7। সেই আলোকের মধ্যে আর 

কিছুই নাই, আর কিছুই দেখিলাম না| সেই 

হস্ত আর আমি একাকিনী। বুঝিলাম দয়ার 
সাগরে আমিও একাকিনী, তুমিও একাকিনী, 
সকলেই একাকী । কাহারও সহিত কাহা- 

রও দেখা সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই। এক 

জনকে মাত্র পাইবে, আর কিছুই ন|। আমা" 

কেও পাইবে না। তবে মরিবে কি? 

কুলকামিনী বলিলেন, মরা বাঁচা বুঝি 

না), তোমাকে ছাড়িতে পারব না1 

্থুলোচন! দীর্ঘনিঃশ্বস ফেলিয়া বলি- 
লেন-_দিদি, এত দিনে জামাকে ভূমি হারা- 

ইলে। বাঁচ আর অর, আমাকে আর. তোমরা 
পাইবে ন!। আমি. আদ হইতে পৃথিবীতে 

একাকিনী, হ্বর্গে একাকিনী। মারাজোহতে 



পৌষ, ১২৯০ ।) 

আর আমাকে পাইবে না। আমি সংসারে 

মরিব। 

স্ুলোচনার কথ! শেষ হইল । তখন রজনী 

প্রভাত হইয়াছে;--হুর্যোর আলোকে পৃথিবী 

জাগিয়! উঠিয়াছে, বায়ু কীপিতে কাপিতে 

নবাভারত। 
৩৮৩ 

নাতিমন্দ গতিতে বহিতেছে, এমন সময়ে 

সেই অপরিচিত লোকেরা স্থুলোচনার 

হাত ধরিয়! লইয়! চলিল। কুলকামিনী 

ও কমল-ম'ণ অবাক হইয় সঙ্গে সঙ্গে 

চলিল। 

বপের কথা । 

রূপ কি?--গুণের শরীর। বাহ্যরূপে 

অন্তরের গুণ ফুটিয়! থাকে । চেহারা! দেখিয়। 

বু বাব; লোকটা পাতলা কি চিন্তাশীল, 

সুরসিক কি শুক্ধং কাষ্ঠং, দয়ালু কি নিষ্ঠর, 

ধার্টিক কি পাঁপাঁচারী । তবে অনেক সময়ে 

বে যুখের চেহারার ন্দু বা কু অভিসদ্ধি ধর! 

যায় না, তাহার অর্থ মনের €গাপন করিবার 

ক্ষমতা । বুবিতে না পারিতে পারি ষে লোক- 

টার কি অভিসন্ধি, কিন্তু সে কুপ্রকৃতিক 

হইলে, চেহারা দেখি! অস্ততঃ বুঝিতে পাঁরি 

যে এবড় ভালমান্য নয়। এই লইয়াই 

ঢ15510%1)070% । ছুই এক স্থানে কথাটা 

মেলে না; অথব! ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মিলাইতে 

পারি না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনু- 
সারে চলিতে গেলে অমিল বিষ গুলিকে 

মিলাইতে চেষ্ট। করিতে হইবে, সত্যকে উঁড়া 

ইয়। দেওয়] বড় বৈজ্ঞানিক কার্ধা। ডান- 

কান অন্ধ; তাই বলিয় ছিলে ন-(17979 15 09 

৪৫৮ &0 9700 609 11581)078 00188020010 21) 

৮৩ £৪০9)জুধু ডানকান কেন'জগতে অন্ধের 

খাই অধিক | সে কথায় এখন কাজ নাই । 

মানুষে মনুষে ফোগ, গুণে হয়) রূপোল্মাদ 

কেহনয়। সফল শিশুই সরল, সংসারিক- 
ভান ধুলা কোন শিশুরই প্রাণে লাগে নাই, 

সেই জন্যে সকল শিশুই সুন্দর । চারি চক্ষুর 

মিলন অমনি প্রণয় সঞ্চার, এ রূপোন্মত্বতা 
নহে। বাহারূপে গুণ ফুটিরা থাকে ; তাই 
যেষেমন গুণের পক্ষপাতী দর্শন মাত্র সেই 
গুণের সহিত আম্মগুণ ভাব বার যোগ করে। 

কাব্যামোদী, একটু চঞ্চল, শ্্রসিক, বির 

কাতর যক্ষের প্রাণ পুতুলী “তন্বী শ্তাম। শিখরী- 

দশনা, পকুবিশ্বাধরোষ্ঠী; মধাঙ্গাম। চকিত- 
হরিনী প্রেক্ষণা; শ্রোণীভারাদলসগমন]1* 

আবার সাগর তুল্য গম্ভীর, শরদাকাশ তুল্য 
পবিত্র, রামের পার্খে। নবোদিত তপনতুল্য 

প্ভাময়ী, শিশির ধৌত ফুললকুস্থমতুল্য 

হাশ্যময়ী সীত। | সরলতার কোলে সরলতা 

ঢলিয় পড়ে, শ্বেত কৃষ্ণ বোঝে না; এই 

জন্যেই ওথেলে। এবং দেসদিমনা । আবার 

অন্য দিকে দেখ, অভিলাষবতী ক্রিওপেত্রার 

হৃদয়, লালসাময় এণ্টনির হৃদয়ে যুক্ত, ইন্দ্রিয় 
পরতন্ত্র ছৃষ্মস্তের প্রাণ শকুস্তলার জন্তে তখনই 

অভ্যন্ত লালারিত হইল, যখন প্রিয়ম্বদা বলিল 

«এখ পয়োহর বিখার ইতর়ং অওগে! 

জোব্বণং উবালহ, * তখন শকুত্তল। সরস 

হাপি হাসিল; তাই অন্ভরাঁগের এত প্রাবল্য। 

সকলেই গুণোন্ম।দ, রূপোন্মাদ আবার কি? 

যে যেমন সে সেই প্রকার গুণের পক্ষপাডী।- 



৩৮৪ 

এণ্টনী ক্লিওপেত্রাও পরম্পরের “চন্ষুতে” 

এবং ৭ওষ্ঠাধরে” ৪667165” দেখিত 7 রাধা 

স্টামের পবিত্র প্রণয়েও শুনিয়াছি যে, “লাখ 

লাখ যুগ” বুকে বুক রাখিয়] পরিতৃপ্তি আমিল 

না। মানি যে, একস্থলে ভত্তর্দাহকারী 

ভীষণ নরকাগ্নি প্রজ্জবলিত, আর এক স্থা:ন 

পবিত্র, শান্ত, উদ্সাহময় বসঙ্তসমীরণ প্রবা- 

হিত ) কিন্ত সেত শ্তন্ত্র কথা, আমি বুঝা- 

ইতে চেষ্টা করিতেছি যে, রূপোন্ত্ত কেহ 

নয়, সকলই অনুরূপ গুণের পক্ষপাতী, জনু- 
ব্ূপ গুণের তিখারী। অনম্ুরূপ গণে গুণে 

যোগ হয় না” যদি কখনও ভ্রমে হয় ত 

আব্যর ধরাপড়ে ; আবার যোগস্খলিত হয়। 

বিলাতে ডাইভোস” আছে ভিতরে বাহিরে 

মিল রাখিবার চেষ্টা আছে; কিন্ত এদেশে 
জলিয়! পুড়ি1 মরিতে হুয়, অথবা কোনও 

রূপে ঘসিক়া মাজিয়৷ লইতে হয়। পদ্ধতি 
কোনট!। ভাল বলিব না । যাহ] বলিতেছি- 

লাম; বাহিরে যর্দি অননুরূপ গুণের শরীর 

ধা রূপ দেখে তবে কেহ তাহার পার্থেও 

ধায় না। গম্ীরলোক পার্ষে আনিলে 

ৰাচাল ভাবে কি আপদ । তাই দেখ শাঙে 

বলে যেসতীর মুখে চোখে এমন আগুণ 
আছে যে) ছুপ্পবৃত্তি লইয়া কহে গেলে 
সেখানে পুড়িয়া মরে । বুবিতেছেন কথাট। 

কেন সত? 

আবার আর একদিকে দেখ ভিতরে স্সেহ 

একং বিনয় তাই কথ। মি? সত্তর দাত থিচা- 

ইয়া খাড় বাঁকাইপ্লাও সে মিতার-ভান চলে 
না ভিতরে চরিত্র তাই বাহিরের কথ! 

গতিদ্্ । চিন্তাশীল পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, 

ভাঁৰ ধা' চরিত্রের সম্মখবর্তী কথা গুলিকে 
পারম্পেন্টিবের ছবি বলিয়! বর্ণনা করেন' 
ভাষন বড়, সুর ভাব, ন . থাকিলে... কথ! 

ববাতারত। (১ম খণ্ড, জম সংখ্যা । 

গুল! সুধু িজি বিজি দাগ; যতদুর চরিত্রের , 
ছায়া, ততটুকু কথার শ্কটভাব। সর্বত্রই 

দেখিবে রূপ গুণের বহিপ্রকাশ মান্ত্র 

(1010109620100 ) 1 সর্বত্রই গুণ আম!দের 

চে!কে ঠেকে । ভাষাবিজ্ঞানও ইহার সাক্ষী । 

বিশেষণ দেখিয়া বিশেষ্য | গুণ হইতে অর্থাৎ 

চলন, চরিত্র, রব, বর্ণ প্রভৃতি হইতে পদ্া- 

খের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছে । 

এবার মানবজাতির দিকে ভাকাই'। 

অসত্যেরা' নিগুপ তাই তাহারা কুৎসিত, 
যত গুণী তত ল্ুচ্দর। অনেক সুন্দর পুরুষ 

লাল কুম্ড়ে!। আছেন, তবুও বলিতে হইবে 

যে তাহার পিতৃপুক্ষ ভাল ছিল বলিয়। সে 

কিছু সুন্দর রূপ পাইয়াছে, সব পায় নাঁই। 

কারণ ন্থুধু স্থগঠন ত ব্ূপ নয়। যাকৃ এ দেখ 
পশ্চিম বাঞ্লার জল বায়ু ভাল, চেহারা ভাল, 

বুদ্ধিও ভাল; কথাটা পূর্ব্ব বাঙ্গলার তুলনায় 
হইল; কেহ অসন্তষ্ঠ হইবেন না। যাহাদের 

চেহারা ভাল তাহাদেরই গুণ ভাল, এই জন্তে 

80151] 01 09 10986 মতে বাপের জয় 

হয়, আদল কথাটা গুণেরই জয়। ন্ুুন্দর 

আর্য কর্তৃক কৃষ্ণ অন্মুর হিমালয়ে ও জঙ্গলে 

তা'ড়ত হইয়াছিল । এখন আবার আমরা 

কিছু কালে! হইয়া পড়িয়াছি অর্থ|ঘ নিগুণ 
হইয়। পড়িয়াছি; তাই শ্বেত মুর্তি সকল 

জাহাজ ভরিয়া আমিতেছে। তবুও নাকি 

আমর] এখনও স্ুন্ার অর্থাৎ আধ পিতৃগণের 

গুণাধিকারী ; তাই ধ্বংশ পাই নাই। এখনও, 

আমর একটা জাছি। ভবিষ্যতে ভাল হইব 

আশাও আছে। আশা আছে যদি রূপ তাস 

হয়। একথা শুনিয়। পাঠক পাঠিকাদিগের 
মধ্যে কেহ কেহ কি শাবান মাখার বন্দোবস্ত 

করিবেন ভাবিতেছেন? কিন্ত রাধাবঙ্গারটা 
নিঃশেষ করিলেও কিছু হইবে না| আগেই 
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বলিয়াছি রূপ গুণের শরীর, গুণ ভাল কর 

ধর্মচিত্ত। কর, রূপভাল হইবে । কেহ কেহ 

হয়ত বধিতেছেন, ইঃ,. কি পাদরীনাহেব ! 
কিন্ত একথা ঠিক কথা! । বাহার রূপবান বা 

রূপবতী কওলাইতে গিয়! ঝামা হইতে 

ববাতারত | 
রি 

পাউডার পর্যাস্ত কিছুই অব্যবস্থত রাখেন 
না, সেই ভ্রাস্ত জীবদিগের উদ্ধারের জন্য 
আমি বাজলায় নূতন অবতীর্ণ । হে জীবগণ» 
জঙ্গশাসন গ্রহণ কর। 

জাতীয়একতা ৷ 

(দ্বিতীয় প্রস্তাব) 

একজাতীয় লোৌকের মধ্যে সাধারণত £ 

যে যে লক্ষণ দেখ! যায়, ভারতবর্ষে তাহা 

কত দূর আছে, এবারে আমরা তাহারাই 

আলোচনাততে প্রাবৃত্ত হইতেছি। 

ভারতবর্ষের অধিকাংশই এক রাজনৈতিক 

শাসনের অধীর্ন। ভারতবাপী প্রায় সকল- 

জাতিই ইংরেজের রাজ্যে বাস করিতেছে। 

ইংলওড আমাদের রাজ); ভারতের শাসন- 

কর্তা সেই ইংলগ্ডের প্রতিনিধি দরূপ শাস 

কার্য চাঁলাইতেছেন । ভিন্ন ভিন্ন প্রেলিডে- 

নৃ্সিতে ও প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন এক এক জন 

স্ঠানীয় শাসনকর্তী আছেন বটে, কিস্ত 

তাহারা সকলেই সেই রাজ প্রতিনিধির সহ- 

কারী শ্বরূপে ইংলগ্ডের হইয়াই দেশের শাসন 

কার্য্যের তত্বাবধান করিতেছেন । সাধারণতঃ 

বিধি বাবস্থা, শানন গ্রথা সর্বত্রই এক প্রকা- 

রের; বুটিস শাসনতুক্ত সমস্ত ভারতবানীর 

রাজনৈতিক অভাব এক রূপ; এক ট্যাক্সের 

জালায় সকলেই জালাতন) বৈদেশিক 

শাসনের অবস্তৃম্ভাবী কষ্ট সকল প্রদেশেই 

এক প্রকার; বৃুটিস ভারতের সকল অধি- 

এই জন্য এই সকল লোকের ধধ্যে পরস্পর 

সহানুভূতি হুইবার বিলক্ষণ সম্ভাবন]। 
কোন কোন কুটরাঁজনীতিব্যবসায়ী কর্খ- 
চারী যেরূপ মতলবে চলেন তাহাতে স্থল- 

বিশেবে' ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় লোকের মধ্যে 
পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষ ভাবের 
সঞ্চার হয় বটে, তথাপি মোটের উপর 

দেখিতে গেলে ভারতৰাসী বিভিম্ন জাতির 
মধ্যে সহানুভূতি ক্রমে ঘনিষটতর হইয়া) আসি- 
করেছে, এবং কালে যে আরও ঘনিতর হইবে 
এরূপ আশ! করা নিতাস্ত অযৌক্তিক 
বলিয়া বোধ হয় না'। কিন্তু করদ ও মিত্র 
রাজোর অধিবাঁনীদের সহিত এ র্প সহ 

নৃভৃতি হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প ওকে 

কালে সমস্ত বৃটিস তারতের অধিবাসীগণ্ণ 
যদি এক জাতিতে পরিণত হয় তাহা হইলো 

সেই ৰিংশতি কোটি লোক অবশিষ্ট পাচ 

কোটি লোককে আপনাদের দলে টানিয়। 

লইতে পারিবে, এমত আশা! করা যাইন্জে 

পারে। এ 

সমস্ত ভারতৰাসী এক জাতিতে পরি” 

বাষীর রাক্গনৈতিক উন্নতির আশা! এক রূপ । ণূভ হইবার পক্ষে কেবল এই এক মা 
৪৯ 



কারণ বর্তমান আছে। . অন্যান্য জাতীয় । 

লক্ষণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কোন বিষ- 

য়েই ভারতবাসীর মধ্যে একতা দেখিতে 

পাওয়া বায় না। 

প্রথমতঃ ভারতের সকল লোক এক 

বংশোস্তবর নহে । এক মৌলিক জাতি হইতে 

সকলের জন্ম হয় নাই। ভারতবর্ষে হিন্দুর 

সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু সেই 

হিন্দুগণও সকলে এক বংশোদ্ভব নহে। 

আর্ধ্যাবর্ত, উড়িষ্যা গু মহারাষ্টে র হিন্দু 

গণের জন্ম আর্ধ্া-শোণিতে ; ভ্রাবিড়, 

তৈলঙ্গ প্রভৃতি দাক্ষিণাত্ের হিন্দুগণের জন্ম 

অন্ঠ জাতি হইতে । উভয়ের মধো বিবা- 

হাদি সামাজিক কোনও সংশ্বব নাই। 

কেবল এই উভয়ের মধ্যে কেন, কি আর্ধ্যা- 

বর্ডে, কি দাক্ষিণাত্যে, একপ্রদেশের' লোকের 

সহিত অনা প্রদেশের লোকের কোনরূপ 

সামাজিক সন্বদ্ধ নাই; একে অপরের অন্ত 

গ্রহণ পর্যাস্ত করে না। তবে ধর্মের একত্ 

হেতু ইহাদের পরম্পরের সম্মিলন হইবার 

সম্ভারনা আছে। 

ভারতবর্ধে যে সকল মুসলমান আছে 

তাহাদের কতক আর্ধ্যবংশ সমুভুত; তীহা- 

দের কোনও পূর্বপুরুষ মুনলমান ধর্ম গ্রহণ 

করাতে তাহার! মুসলমান হুইয়াছেন। আর 

কতক ভারতবিজয়ী পাঠান বা মোগল- 

গণের বংশ হইতে উৎপন্ন । এতছুভয়ের 

মধ একধন্মাবলম্বী বলিয়া বিশেষ সঙ্হান্গু- 

সুতি আছে। কিন্তু হিন্দু সম্ভানগণের সহিত 

ইঁহ:দের সহান্ভূতি অতি অল্পই । মুসল- 

মানেরা এককালে হিন্দুদের ধর্পের বিরুদ্ধে 
অনেক অত্যাচার করিক্লাছিলেন বলি- 

যাই হউক, অথবা। ভীহাদের আচার ব্যবহার 

হিন্দুদের চিরপোধিত : সংস্কারের ' বিরোধী 

(১ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা । 

বলিয়াই হউক, হিক্ষুগণ অনেক দিন হইতে ৪ 

মুসলমানদিগকে ত্বণ! করিয়া আপসিতে- 

ছেন। মুসলমানগণ বিজিতজাতি ও 

পৌত্তলিক বলিয়। হিন্দুদিগকে ম্বণারচক্ষে 
দেখিয়। থাকেন । এরূপ স্থলে পরস্পবের 

মধ্যে সহাম্থৃতৃতির সম্ভাবনা অতি অল্লই। 

যদি অধিকাংশ মুসলমান নআাট আকবরের 

শাঁয় উদারনীতির পক্ষপাতী হইতেন, তাহ। 

হইলে ক্রমে এই ঘ্বথার ভাবের অনেকটা 

হাস হইত বটে, বিন তাহার পর আর সেরূপ 

কোনও সম্্ট ভারতের নিংহাসন স্ুশো- 

ভিত করনে নাষ্ট। অকবর হিন্দুদিগের 

প্রতি যে সন্তাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আর- 

প্রেব স্্দ শুদ্ধ তাহার প্রতিশোধ লইলেন; 

সুতরাং হিন্দু মুসলমানে মিলন হইবার যে 

সম্ভাবনা! ছিল তাহা একেবারে-তিরোহিত 

হইল। আজি সাত আট শতাব্দী ধরিয়া 

উভয় পক্ষে যে বিরাগ পোষিত হুইয়। আসি- 

তেছে, তাহা যে সহজে বিদ্ুরিত হইবে 

এরাপ আশ করা যার না; তাহার কোনও 

লক্ষণও দৃষ্টিগোচর হয় না। ন্ুশিক্ষিত 

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে জল্প অল্প সহান্গুতূ- 

তির সঞ্চার হইতেছে বটে, কিন্তু সাধারণ 

লোকের মধ্যে সে ভাব কিছুই দেখিতে 

পাওয়া যায় ন।। ধশ্ম সম্বদ্ধেও বিষম অস্ত" 

রায়। মুসলমানগণ কখনও হিন্দুধর্ম গ্রহণ 

করিবেন না, করিলেও হিন্দুগণ তাহাদিগকে 
গ্রহণ করিবেন না। কোনও হিন্টুও ষে 

তবিষাতে আর মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিবেন; 

তাহার সম্ভাবনা! দেখ! যায় না। আবার 
সাধারণ মুনলমানদিগের একটা বিশ্বাস আছে 
যে, ভবিষ/তে এমন এক দিন আঁমিবে 

খন মুসলমানদিগের ক্ষমত। পুনরায়" ঘগতে 

বিস্তৃত হুইবে। তাছাদের জারা জাছে 
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আবার এক দিন তাহারা ভারতে রাজত্ব 

করিবেন; হিন্দুগণ তখন আবার তাহাদের 

পদ্দানত হইবে । উভয় পক্ষের এইরূপ নানা- 

কুসংস্কার নিবন্ধন পরস্পরের মধ্যে সম্মিলনের 

বিশেষ সম্ভাবনা দেখাযায় না। হিন্দু ও 

মুদলমান উভয় জাতির ' কাহারও বিরুদ্ধে 

কোঁনও কথা বল। আমার ছভিপ্রেত নহে; 

বাস্তবিক ঘটনা যাহ।, দেশের প্রকৃত অবস্থ। 

যাহ! তাহাই চিত্রিত করা আমার এক মাত্র 
উদ্দেষ্ঠ | ভারতের প্রক্ুত উন্নতির জন্য 

হিন্দু ও মুসলমানে সন্ভাব হও নিতান্ত 
উভয় জাতির এখন একদখশ, 

এখন আর পরম্প- 

আবশ্ঠক | 

উভয়েই পরপদ[নত। 

রের মধ্যে বিচ্ছেদ ভাল দেখায় না। এখন 

যাহাতে উভয় জাতিই এক £ভারতের সন্তান 

টা পরম্পর ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়৷ 

দেশের উন্নতি করিতে পারেন, সর্বঞ্থো- 

বিধায়ে তাহার চেষ্ট। করা উচিত। ভারত. 

বর্ষ এখন হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই 
দেশ; স্বতরাং এই উভয় জাঁতিরই সম- 

বেত চেষ্টা ভিন্ন কখনই দেশের লর্বাঙ্গীন 

উন্নতি সাধিত হইবে না। কেবল তাহাই 
মহে, ভারতের প্রকৃত উন্নতির নিমিত্ত যে 

একটী ভারতীয় জাতির প্রয়োজন, তাহার 

জন্য হিন্দু ও মুপলমাঁন উভয়কে সম্পূর্ণ 
ভাবে মিশ্রিত ও এক হুইয়। যাইতে হইবে। 

নতুবা ভারতে জাতীয় একতাঁর আশ! 

করা বৃথা। 

ভারতের স্থানে স্থানে যে সকল অসভ্য- 

জাতি বাস করে, তাহারাও আর্ধ্যজাতীয় 

নহছে। তাহাদের 'মধ্যে জ্ঞান ও সভ্যতার 

বিস্তারও কিছু মাত্র হয় নাই। তাহারা, 
রাজনীম্চির কোনও ধার ধারে না। অল্প 

কম্েক বগসর মাত্র হইল কেবল সাঁওতালদের 

নবাভারত। ৩৬৮৭ 

মধ্যে শ্রীষ্ীয় ধর্ম ও ইয়ুরোপীয় সভ্যতার 
আলোক অল্প অন্ন প্রবেশ করিতে আরম্ভ 

করিয়াছে । এই সমস্ত অসভ্যজাতির সহিত 
নাধারণ ভারতবাসীর মিলনের সম্ভাবন। বড় 
দেখিতে পাগুয়] যায় না। তাহাদের মধ্যে 
শিক্ষার জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়! তাহাদের 

মানসিক অগ্ধকার বিদূরিত করত কতক 
পরিমাণে তাহাদিগকে আমাদের সমকক্ষ 

করিয়া লইতে পরিলে, তাহাদের সহিত 

আমাদের রাজনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে সহান্থ- 
ভূঠি হইতে পারে। কিন্ত আমাদের সে 

ক্ষমত| কোথায়? সে উৎসাহ কোথায়? 

অনেকে হয় ত বলিবেন, “আমর আপনাদের 

জ/লায় আপনার ব্যস্ত; আমাদিগকে দেখে 

কে তাহার ঠিকান। নাই, আমর! আবার কি 

ন| অসভ্যজাতিকে স্ুুসত্য করিতে যাইব! 

ইংরাজ গবর্ণমেন্ট ও শ্রীানপাদদরিগণ যদ্দি 
এ সম্বন্ধে কিছু করেন, তবেই যা হউক 
নতুবা আমাদের দ্বার কিছু হইবে না।” 

বাস্তবিক আমাদের যে অবস্থা তাহাতে 

আপাততঃ এ সন্বন্ধে আমদের দ্বার কিছু 

কার্ধা হইবার আশা করা বৃথা । কিন্তু সমস্ত 

ভারতে জাতীয় একত! স্থাপিত হইতে হইলে 

কালে যে, এই অসভ্য জাতিদিগকে উন্নত 
করিয়। দলে টানিয়। লইতে হইবে, তাহাতে 

কোনও সন্দেহ নাই। আধ্যদিগের ভারত- 

বিজয় কালে এই অনভ্যদিগের প্রতি বিজিত 

জাতি বলিয়! তাহাদের যে ঘ্বণার ভাবছিল, 

বর্তমান আর্ধ্য সম্তানগণ সে দ্বণার ভাব বিশ্বত 

হইয়াছেন । তবে এক্ষণে অসভ্য বলিয়। তাহা- 

দের সন্বন্ধে যে ওদাসীন্ভ আছে, তাহার! 

উন্নত ও সভ্য হইলে তাহ! দুর হইয়া বাওয়। 
নিতাস্ত আশাতীত বলিয়া বোধ হয় ন1। 

দাক্ষিণাত্যের অধিবাঁপীগণেের প্রতি প্রাট'ন 
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আর্ধাগণের রাবহার শ্মরণ করিলে এ সম্বন্ধে 
অনেকটা আশা হয়। 

পূর্বে ষে নকল বিভিন্ন শ্রেণীর কথা বলা 

হইল, তদ্ব্যতীত ভারতে ফিরিঙ্গী নামে এরুটী 

নুতন ছাঁতির স্ৃঠি হইয়াছে। ইয়রোপীয়গণ 

যে দেশে পদ্নর্পণ করেন; মেই খানেই এইরূপ 

একটী মিশ্র জাতির ট্রি হয়। আঁমাঁদের 
দেশেও তাহ! হইয়াছে । এই ফিরিঙ্ীদের 

নহিত ভারতবাসীর সম্মিলনের আঁশা আপা- 
তডঃ অতি অল্প। ইহার! মনে মনে আপনা- 

'দিগকে বিজেতৃজাতীয় বন্গিবা অভিম!ন 

ফরেন ! ভারতকে স্বদেশ বলিয়া মনে করিতে 

ইহাদের লজ্জা! হয়! ইংলও হহার্দের হোম্ ! 
এক দিকে বিশুদ্ধ ইংরাজগণ হহাদ্িগকে 

ত্বজাতীয় বলিয়! শ্বীকার করিতে প্রস্তত 

মহেন; অপরদিকে ইহার! দ্বখা করেন 
বলিয়! দেশীয়গণও হহাদিগকে বদ্ধু বলিয়া 
মনে করিতে পারেন না। ভারতের রাজ- 

নৈতিক উন্নতি সম্বন্ধে ইহার! যদি দেশীয়- 

দের সহিত এক যোগে কার্ধ্য করিতেন, তাহা 

হইলে এক দিন তাহাদের সহিত ভারতবাশীর 

সহান্গৃভূতির আশা! করা৷ যাইতে পারিজ 

কিন্ত সে বিময়ে ফিরিঙ্গীগণ সম্পূর্ণ উদাসীন। 

রং স্থলরিশেষে তাহার! দেশীয়দের বিকুদ্ধ 

পক্ষ অবলম্বন করিতে পারিলে ছাড়েন না। 

উহার! দেশীয়দিগ্রকে যেন্ুপ দ্বণার চক্ষে 

দেখিয়া থাকেন, বিশুদ্ধ ইংরেজগ্নণ৪ দেরূপ 

করেন -না॥। তবে কেমন করিয়। তাহাদের 

সহিত ভারতবাসীর মিল-হুইবে? কিন্ত ভারতে 

যদি করনও জাতীর একতা৷ সংস্থাপিত হয়, 
তাহা হইলে সেই শ্রোতে অঙ্গ চালিয় না 

নিলে তাহাদের গত্যন্তর নাই। সমুগ্রে 
 পাদ্যর্ধবৎ, নিশ্চয়ই এক দিন তাহাদিগকে 

গারতরানীর সহিত মিশিয়! ভারতীয় বলিয়া 

(১ম খঙড, ৮ম লংধাখ | 

আম্ম পরিচয় দিতে হইরে। মতৃধা এ দেশ 
ত্যাগ করিব! অন্তত্র আশ্রয় লইতে হইবে । 

ভারতের জাতীয় একতার আর একটা 

প্রধান অন্তরায় ভাবার বিভিন্নতা । এ দেশে 

বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দূ, তামিল প্রভৃত্িনান। 
ভাষা বর্তমান রহিয়াছে । এক জাতির 

মধ্যে এক ভাষার যে নিতান্ত প্রয়োজন, পূর্ব 

প্রস্তাবে তাহ! দেখাইবার ক্ষতক্ষ চেষ্টা কর! 

গিয়াছে । যত দিন সমস্ত ভারতের মাতৃ- 

ভাষা এক না হইবে, তত দিন আমর! পরস্প- 

রের সহিত ঘনিষ্ সন্গন্ধে সন্বদ্ধ হইতে পারিৰ 

মা;-তত দিন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের 

অধিবাসীগণ পরম্পরকে ততটা! আপনার 

লে!ক বলিয়! অস্কৃভব করিতে পারিবেন মা। 

আপাততঃ ইংরেজী ভাষ অনেক পরিমাণে 

সাধারণ ভাষার কাধ্য করিতেছে, এবং 

ইংরেজী ভাষা যেরূপ উন্নত ও তেজন্বী 

তাহাতে উহা মাত ভাব! হইলে আমাদের 

লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই; রিন্ত নাধারণ লে!কে 

যে ইংরেজীকে কোনও কালে মাতৃ ভাষ! 

রূপে গ্রহণ করিবে এরূপ আশ। কর! বৃথ]। 

আর প্রাচীন আধ্যগণ যেরূপ উন্নত ও 

স্মি ভাষার অধিকাপীছিলেন, তাহাতে 
তাহাদের সম্ভভিগণ যে নহজে ভিন্ন দেশীয় 

ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, তাহা কোনও 

মতে সম্ভব বোধ হয় না। অপরদিকে 

সংস্কত ভাষা যে পুনরায় কখনও ভারতের 

[তীয় ভাবা হইবে, তাহাও আশ। করা যায় 

ন।। কোন মৃত ভাষা কখনও পুনকরুজ্জীবিড় 
হয় নাই। ইতিহাস তাহার. সাক্ষী । তৰে 

ইংলও প্রভৃতি দেশে এক মুলজাত বিভিন্ন 

প্রাদেশিক ভাষা সকল যেম্ন কালে এক 

হইয়! ঠিয়াছে, ভারতবর্ধেও সেই রগ 
বাঙ্গালা, উড়িয়?, হিন্দী, গজরাটী মহারা- 
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য় প্রভৃতি সংস্কতনূলজ বিভিন্ন ভাব কালে 
মিশ্রিত হইয়! জাতীয় একটা নুতন ভাষার 

টি করিতে গারে; এবং উর্দ্, তামিৰ 

প্রভৃতি বিভিন্নমূলজাত ভাষ! তাহার অঙ্গে 

অঙ্গ মিশহিয়। তাহার পরিপুষ্টি সাধনে নহা- 
য়ত। করিতে পারে। বাঙলা ভাষার বিশেষ 

উন্নতি হইয়াছে বলিয়। %ুকেহ কেহ আশা 

করেন, এই বাঙ্গাল] ভাষাই কালে অন্তান্য 

ভাষার সাহায্যে পরিপুষ্ট হইয্! এট উন্নত 

আসন অধিকার করিবে ॥ ধন্ম ভাষা-বিস্তা- 

রের একটা প্রধান উপায় বলিয়া ষাহার! 

মনে করেন, এবং একেশ্বরবার্দ ভারতের 

জ[তীয় ধর হইবে বলিয়া! ঘাহাদের বিশ্বীন, 

বঙ্গদেশে একেশ্বরবাদ ব্রাহ্মধন্ম প্রথমে প্রচা" 

রিত হইয়াছে বলিয়া, তাঁহার আশ! করেন 

যে, ব্রাক্ষধন্ম বঙ্গভাবার বিস্তারের পক্ষে 

শহায়ত1 করিবে । আবার এ দেশের অধি- 

কাংশ লোক হিন্দী বুঝিতে পারে এবং হিন্দী- 
ভাষীর সংখ্য।দিন দিন বর্ধিত হইতেছে 

বণিত্র। কাহারও কাহারও সংহ্ক।র যে হিন্দীই 

কলে ভারতের জাতীয় ভাষা হইবে । কাহা- 

রও কাহারও বিবেচনায় ভারতের সমস্ত 

বিভিন্ন ভাষা মিশ্রিত হুইয়1| একটা সাধারণ 
ভাষ) হি হইবে । এরূপ একটা মিশ্র 
ভাষায় বাঙলা, হিন্দী, অথব1 অপর কোনও 
ভারতীয় ভাষার প্রাধান্ত থাকিবে। কারণ, 

শংস্কৃত মূলজ সকল ভাষারই শব্ব শান্ত এক; 
কেবল প্রত্যয়, ক্রিয়ার গঠন প্রভৃতিতেই 
বিশেষ প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়। এব্প 

সবলে যে মিশ্র ভাষার কথা বল হইল, 
তাহাতে সকল ভাষারই সমান প্রধান্ত থাক 
সভ্ভব বলিয়া বোধ হয় না। সে যাহা হউক, 
স্কত-জাত ভাষা সকল কালে একীতৃত 

হওয়া আশ্চর্য, নহে। এবং সেই নুতন 

'নব্যভারত। ৩৯ 

ভাষাতে বাঁনগাল] ব৷ হিন্দীর প্রধান্ত থাকাও 
বস্তব। রেলওয়ে নকল স্থাপিত হওয়। 
অবপ্নি ভারতবাসীদের পরম্পরের সহিত 
একত্রিত হইবার স্ুবিরা পূর্ববাপেক্ষা অধিক 
হইয়াছে। ন্ুুতরাং রেলওয়ে দ্বারাও ভাষার 
একীকরণ সম্বন্ধে অনেকট! সাহাযা হইবার 
সম্ভাবন1। | 

রাজার সাধ্য ভাষার একীকরণ সম্বন্ধে 
ত্যাবন্যক ॥ কিন্তু আমাদের দেশে তাহার 

সম্পূর্ণ অভাব। নান! কারণে রাজকীয় 
ভাঁষ। অতি সহজে দেশের সকল স্থলে বিস্তৃত 
হইয়। গড়ে! রাজভাষা যদ্দি সম্পূর্ণ বিদে- 
শীয় হয়, তাহ। হইলে তাহা স্থায়ী প্রাধান্ঠ 
লাভ করিতে পারে না। বিদেশীয় রাঙ্গার 
পতনের মঙ্গে সঙ্গে তাহ! বিলুপ্ত হয়; দেশীয় 
ভাষায় কেবল তাহার ছায়। মাত্র অবশিষ্ট 
থাকে। কিন্ত যদি এমন কোন জাতি রাজ- . 
মিংহাবন অধিকার করে, বাহার ভাষার 
মহিত অধীনস্থ জাতিদের ভাষার অনেকট। 
না্দৃশ্ত আছে, তাহ! হইলে কালে সেই রাজ- 
কীয় ভাষ! দেশের সমস্ত স্থানে বিকীর্ণ হইয়] 
পুড়ে। রাজসভা, বিচারালয় প্রভৃতি স্থানে 
যে ভাষা ব্যবহৃত হয়, লোকে স্বার্থ াধনো- 
দেশে শ্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া, অথব। কার্ধ্যের 

খাতিরে বাধ্য হইয়া! মেই ভাষার চচ্চয় রত 
হয়। এরূপ স্থলে যদ্দি বিভিন্ন প্রদেশের 
ভাষার সহিত সেই রাজকীয় ভাষার সানৃস্ত 
থাকে, তাহা হইলে কালে তাহারই প্রাধান্য 

হইয়া উঠে। ইংরাজী ফরাসী প্রভৃতি ভাবা . 
অনেক পরিমাণে ইহার প্রমাণ স্থল। তৃতীয় 
উইলিয়ম, প্রথম জর্জ প্রভৃতি ইংলওীয় 
ভূগতিগণ বিদেশীয় বটে, কিন্তু ইংলণ্ডে 
ধাহারা রাজা বলিয়া! পরিচিত তাহার 
রাজ। নহেন) পার্বিয়ামেন্টই ইংলডর 
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রাজা; ন্থতরাং পালিয়ামেন্ট যে ভাষাকে 
উৎসাহ দিয়াছেন, তাহাই ইংলগ্ডের জাতীয় 

ভাব। হইয়াছে । আমাদের দেশে এক্সপ 

কোনও ন্নুবিধ। নাই। রাজকীয় ভাষা 

বলিয়া ইংরেজী যদিও আজি ভারতের 

সর্বত্র সমাদৃত হইতেছে, তথাপি ইহ! কখনও 

ভারতের জন সাধারণের ভাষা! হইবে বলিয়া 

বে'ধ হয় না। অপর দিকে গবর্ণমেন্ট এত- 

দেশীয় কোনও একটী বিশেষ ভাষাকে উং- 

_'সাহ দ্িতেছেন না। বরং আসাম ও উড়ি- 

ব্যায় বঙ্গভাষার যে বিস্তার হইতেছিল,তাহার 

ব্যাঘ!ত করিয়াছেন । উড়িয়া ও আনামীর 

সহিত বাঙ্গ(লা ভাষার প্রভেদ যেরূপ অল্প, 

তাহাতে কালে এই উভয় প্রদেশে বঙ্গভাষা 

প্রাধান্ত লাভ করিডে পারিত। কিন্ত গবর্ণ- 

মেন্ট কোনও রাজনৈতিক অভিপ্রায়েই 

রুউক, অথবা অন্য কারণেই হউক সে পথে 

কণ্টক রোপণ করিয়ছেন। বিদেশীয় গবর্ণ- 

মেন্ট বিজিত দেশে ভাষার একতা! সাধনের 

চেষ্ট।ই ব। করিবেন কেন? তাহাদের ইহাতে 

বিলোষ শ্দুবিধা ব। শ্বার্থকি? কোন কোন 

রাজনীতিজ্তের মতে ইহাতে বরং বিজেত্বা- 

দিগের পক্ষে অনিষ্টেরই সম্ভবনা অধিক । 

এতন্তিগ্র বিদেশীয় গবর্ণমেণ্টের চক্ষে বিজিত 

দেশের সকল প্রাদেশিক ভাষাই সমান । 

্তরাং তাহারা কোন একটীকে অযথ। 
প্রাধান্ঠ দিবেন কেন? ভাষার একতা সম্পা- 
দনের পক্ষে চেষ্টা ধারা যি কিছু সাধিত 

হইবার সম্ভাবন। থাকে, তবে তাহা এতদ্দে- 
শীয়দিগের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। 

প্রায় মকলজাতিরই কোন না কোন 

রূপ জাতীয় পরিচ্ছদ আছে, কিন্ত ভারত-, 
মধ্যে বিবাহাদি সানাজিক সম্বন্ধ ও আহার বাসীর কোনও প্রকারের জাতীয় পরিচ্ছদ 

নাই | ভারতের. প্রত্যেক প্রদেশে 'এক 

পে 

মব্যভারত্ত | (১ম খণ্ড, ৮ম সংখা। 

এক ভিন্ন প্রকারের সাধারণ পরিচ্ছদ দৃষ্, 
হয়। বঙ্গদেশে তাহাও নাই বলিলে চলে। 

বাঙ্গালীর একী সভায় গেলে কত বিভিন্ন 
প্রকারেরই পরিচ্ছদ দেখিতে পাওয়া যায়, 
ইংরাজী পোষাক, চাপকান্ চোগা, ধুতি- 

চাদর কোট. বিভিন্ন প্রকারের টুপী ও 

পাগড়ী ও অনাবৃত মস্তক, এই নকলের 

একত্র সমাবেশ কেবল বঙ্গবাসীদের সভা- 
তেই দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতের 

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শীত গ্রীষ্মের প্রভাব ভিন্ন 
রূপ বলিয়া পরিচ্ছদের কতকট। বিভিন্নতা 

হইয়াছে বটে, কিন্ত এমন কোন ধরণের 

পরিচ্ছদ প্রচলিত কর! অসম্ভব নহে. যাহা 

সকল প্রদেশেই চলিতে পারে। বন্বের স্থল- 

তার তারতম্য শীত গ্রীষ্মের অন্ুযায়ী করিয়া! . 

পরিচ্ছদের ধরণ একরূপ করা কঠিন নহে। 

কালে যদি কখনও ভারতবাসীগণ একজা- 

ঘিতে পরিণত হয়েন, তখন সকলের মধ্যে 

একধরণের পরিচ্ছদ প্রবন্তিত করা অসম্ভব 

হইবে না। 

আচার বাবার ও চরিন্রগত যে 

বিভিন্রতা আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়। 

যায়, তাহা যদিও বড় সামান্য নহে, তথাপি 

জাতীয় একতার পক্ষে অন্যান্ত যে সকল 

অন্তরায় আছে তাহা বিদুরিত হুইলে,এবং 

সকল সম্প্রদায়ের ও সকল প্রদেশের লোকের 

মধ্যে বিবাহাদি সামাজিক সম্বস্ক প্রবর্তিত 

ইইলে, পূর্বোক্ত বিভিন্নতা আপন! আপনিই 
অন্তহ্থিত হইবে । : 

জ।তিভেদ আমাদের জাতীয় একতার 

পথে একটী বিষম কণ্টক' । সকল প্রকারের 
জাতিভেদ যিদুরিত হুইয়! সকল লোকের 

ব্যরহার প্রবর্তিত না হইলে কখনই আগা 
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এদের জাতীয় উন্নতি ও একতা! সাধিত হইবে 

না। এ প্রশ্নটী এত গুরুতর যে এতৎ 
সগ্বন্ধে একটা স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখা যাইতে 

পারে। স্তানাভাবে আমর! ইহার উল্লেখমাত্র 

করিয়া ক্ষাস্ত হইলাম । 

ধর্মের বিভিন্নত্া) আমাদের জাতীয় 

একতার আর একটী শক্র। এক হিন্দু 

ধর্শেরই কত সম্প্রদায়! ঘাহার পর জন, 

মুনলনান, ্রষ্টান প্রভৃতি কত বিভিন্ন ধর্মা- 

বলম্বী লোক এদেশে বাম করিতেছেন। 

এই সকল বিভিন্ন ধর্মের লোকের মধ্যে 

বিবাহাদি সামাজিক বিষয় সম্বন্ধে কোনও 

সংশব নাই; যতদিন ধর্মের বিতিন্নতা 

থাকিবে ততদিন এরূপ কোনও নংশ্রবের 

সম্ভাবনাও নাই । দেশমধ্যে একটী সাধারণ 
ধর্মবিশ্বাস প্রচলিত না হইলে এ অন্দুবিধ! 

দূর হইবার কোনও উপায় নাই। হিন্দু 
ধন্ম সেস্তান অধিকার করিতে পারিবে না। 

কারণ, হিন্দু ধন্ম অন্য ধর্মের লোককে গ্রহণ 

করেন না। তাহার উপরজ্ঞন বিস্তারের সঙ্গে 

সঙ্গে লোকের বর্তম!ন হিন্দুধশ্মের প্রতি আস্থ। 

কমিয়। যাইতেছে। শ্রীস্টীয়, মুসলমান ও 
জৈন ধর্মও সে স্থান পাইবে না! কারণ 

ধ সকল ধর্মের মধ্যেও অনেক কুসংস্কাঁর। 
অসত্য ও অন্ুদ্ারতা আছে । ভারতে বদি 

কখনও একটা সাধারণ ধশ্ম প্রচলিত হয়, 
তবে সে ধর্মের ভিত্তি সার্বভোৌমিক সহজ 
সত্য ও উদ্দারতার উপর স্থাপিত করিতে 

মব্যভারত । 
্ 
৩ট১ 

হইবে। নতুবা তাহার দ্বারা ভারতের 

অভাব দূর হইবে না। নান! প্রকারের 

কুট ও অনুদ্দার ধর্মমত তাহার মধো প্রবেশ 

করাইলে, তাহ! কখনই সকলের শ্রদ্ধ। আক- 

ধরণ করিতে পারিবে না। ঈশ্বরের পিতৃ- 

ভাবও মানবের ভ্রাতৃভাব এই ছুইটী সাধা- 

রণ ও সহজ পত্যই সেই ধর্খের মূলমন্ত্র 

ও নৈতিক উন্নতিই তাহার সর্বপ্রধান সাধন 

হইবে। ইহাকে ব্রাক্ষধন্শই বল, আর 

একেশ্বর বাদই বল, নামে কিছু আসে মার 

না । কিন্তু যদি কখনও ভারতে জাতীয় 

একতা সংশ্কাপিত হয়, যদি কখনও আর্ধা 

অনার্ধ্য, হিন্দু মুনলমান, বাঙ্গালী ফিরিঙ্গী, 

সকলে মিশ্রিত হইয়া! একটা মহান্ভারভীয় 
জাতিতে পরিণত হয়, যর্দি কখনও জাতি- 

ভেদ, ধন্মভেদ ও সর্বপ্রকার অন্ুদারতা 

বিদুরিত হইয়! জাতীয় প্রীতি ও শ্বদেশা- 
হুরাগ স্মস্ত ভারতবাঁসীর হাদয়কে এক- 

হুত্রে গ্রথিত করে, যদি কখনও পঞ্জাবী ও 

বাঙ্গালীতে, হিন্দুস্থানী ও দ্রাবিড়ীতে, হিন্দু ও 

মুমলমানে বিবাহাদি সামাজিক সম্বন্ধে 

বন্ধ হইয়া এক হইয়া যায়, যদি কখনও 

সমস্ত ভারতে এক সাধারণ ভাষা গুচলিত 

হয়)তবে এই উদার ও সর্বভৌমিক একেন্বর- 
বাদ ্র।ই সেই স্ুুমহত্কার্ধয স'ধিত হইবে । 

আর কিছুতেই এত বিভিন্নতা বিদুরিত 
করিতে পারিবে না। 

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা । 
১। প্রবন্ধকুন্ুম-_শ্রীঈশ্বরচন্দ্র চক্রবস্তী 

প্রণীত, মুল্য ॥*। গ্রন্থকার এডুকেশন 

গেজেটে সময়ে সময়ে যে সকল প্রবন্ধ লিখি- 

রাছিধেন, ভাহাই একত্র করিয়া এই ্স্থ 

প্রকাশ করিয়াছেন । প্রকাশ করিয়াবড় ভাল 

কার্ধ্য করেন নাই; কারণ কোন স্কুলেই, 

এই পুস্তক চলিবে না। কতকগুলি প্রবন্ধে 
অনেক উপদেশের কথ। আছে বটে,--কিন্ত 
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সে গুলি ভাবের সহিত মিশ্রিত হয় নাই ). 

হইলে বা একুল্দম কোন কোন লোকের 

উপকারে আদিত। গ্রস্থকারের উদ্দেশ্য 

ভাল, রুচি ভাল। স্থানে স্থানে ভাষায় 

মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারেন নাই বলিয়া 

আমরা অত্যস্ত ছুঃখিত হইলাম । 
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বাঙ্গালীর পুস্তক, ইংরাজী ভাষায় লিখিত। 

শীতানাথ ব্যাবু চিন্তাশীল ও ধর্ম-পিপাস্থ 
লোক, ইংরাজি লিখিবার তাহ!র বিলক্ষণ 

ক্ষমতা আছে। কিন্ত একটা কথা এই-_ 
এ পুস্তক কোন্ শ্রেণীর পাঠকের জন্য রচিত 

হইয়াছে? বাহার! ইংরাজি ভাষায় অভিজ্ঞ, 

তাহাদের হন্তে এ প্রকার অনেক পুস্তক 

পড়িতে পারে । আমাদের দেশে এক শ্রেণীর 

লোক আছেন, বাহার কাল্পনিক পথে 
ভ্রমণ করিতে বড়ই সুখ পাইয়া থাকেন। 

সীতানাথ বাবুর এই পুস্তক দেখিয়৷ তাহা" 

কেও সেই দলের লোক বলিয়। মনে হইল। 

বাঙ্গালী যখন পুস্তক লিখে, তখন ইংরাজিতে 

না লিখিয়! বাঙ্গালায় লিখে, আমানের 

ইচ্ছা ; কারণ ইংরাজি ভাষায় ভাল পুস্তকের 

অভাব নাই। আর একটা কথা-_সীতানাথ 
বাবু কয়েকজন বড় লেকের মত পুস্তকের 

শেষে সন্িবেশিত করিয়া আমদের মতামত 

প্রকাশের পথ বন্ধ করিয়াছেন। কেন, সে 

কথ। বলিৰ না। এই পথ অবলম্বন না 

করিলে বরং এ পুস্তকের আদর বাড়িত। 

এই পুস্তক খামি বাঙ্গালায় রচিত হুইলে 

অনেকের উপকার হইত; এবং অতিরিক্ত 

প্রশংসা ন। থাকিলে অনেকের ভাল লাগিত। 

এই ছুইটা কারণে. সীতানাথ বাবু পুস্তক 
ক্ানিকে মলিন. করিয়াছেন, ইহা! আমাদের 

নব্যভারত । (১ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা । 

দু বিশ্বাস। সীতানাথ বাবুর লেখা' ভাব, 
উদ্দেশ্ত ভাল, ভাব ভাল, ' সে সম্বন্ধে আর 
আমাদের নন্দেহ নাই। 

৩। বাল্য-সধা-_প্রথমভাগ,-_শ্রীচিরঞ্জীব 
শশ্মা বিরচিত, মূল্য ৮1 এখানি শিশু 

কবিতা । পুস্তক খানি পড়িয়া! আমর। অত্যন্ত 

স্থী হইলাম । অনেকগুলি কবিতাই অতি 

লুনার হইরাঞ্ে। ভাষা সরল অথচ ভাব- 

পূর্ণ। বালকের হৃদয়ে ভাব ঢালিবার খ্রস্থ- 

কারের বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। বাল্যসধা 
স্কুলের পাঠ্যশ্রেনীতুক্ত হইলে আমরা অত্যন্ত 
সখী হইব। 
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« অখণ্ড অদ্ধয় ব্রহ্মবাদের প্রচণ্ড অগ্নি 

গ্রজ্বলিত করিবার জন্য” দ্বিজদাপ বাবু 
এবং তাহার কতিপয় বন্ধু বিশেষ চেষ্টা 

করিতেছেন। ধন্ম সম্বন্ধে সত্য আঁবি- 

ক্কার করিতে যাহারা যত্ব করেন, তাহারাই 

মানব সমাজের বন্ধু । শঙ্করাচার্ধ্য এবং তৎ- 

প্রতিষিত ধর্ম সম্বদ্ধে সাধ'রণের জ্ঞান উদ্দী- 

পনের জন্য দ্বিজদাস বাবু একাস্ত মনে যত্ব ও 
পরিশ্রম করিতেছেন । ভজ্জন্য তিনি বিশেষ 
ধন্যবাদের পাত্র । তবে “জড়বিজ্ঞান-গর্বিত* 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষাবস্থায় আবার অদ্বৈত 
বাদ “সয়তানবাদের”” (?) উপর জয়লাভ 
করিতে পারিবে, আমাদের আশ নাই। 

৫। পদ্য-ব্যাকরণ-_শ্রীকাশীনাথ সেন 
গুপ্ত প্রণীত, মূলা | আমরা এই প্রকার 
পুস্তকের অত্যন্ত বিরোধী । ইহাতে বালক- 
দিগের মুখস্থ বিদ্যার সহায়তা হইলে হইডে 
পারে, কিন্তু ভাব গ্রহণের একটু সহায়ত? 
হইবে, সম্ভাবনা ন|ই । যে সে বিষয়ে কবিতা 
লিখিয়া অনেকে কবিত্বের প্রকৃত সে 

বিনাশ করিয়। বাঙ্গাল। ভাষার সমূহ অপকার 
করিতেছেন। 

অন্ান্ত পুস্তক ক্রমে সমালোচিত হইবে।, 



আনন্দমঠ 

( সমালোচন |) 

মানব চরিত্রের হুইটী ছবি,-_একটী 
অনন্তের ছায়ায় চিত্রিত, অপরটা সীমার 

রেখায় অস্কিত। মানুষ ক্ষুদ্র। কত ক্ষুদ্র? 

যখন অনন্ত প্রসারিত বিশাল ব্রন্মা- 

গের দিকে প্রাণের ছুইটা চক্ষু উন্মেবিত 
করিয়া! চাহিরা থাকি, যখন এই ক্ষুব্র, 

অনূরদৃপ্টি, চশ্ম-চক্ষু ছুইটা খুলিয়া, অন- 

সতের বক্ষে-অনস্ত নীলিমাপুঞ্জ ভেদ 

করিয়া, অনস্ত দূরে? অনস্ত শুন্যে জ্যোতিশ্ময় 

দ্র যুথিকাটীর মত, অক্ফুটিত ক্ষুদ্র ভারা- 
টার প্রতি অনিমেষে দেখিতে থাকি, যখন 
শরৎ কৃষ্ণা যামিনীর অন্ত নিস্তব্ধতা চারি 

দিক ঘিরিয়। থাকে, তখন দেখিয়াছি, 

ভাবিতে, ভাবিতে, চিত্ত! মিশাইয়! যায়; 
দেখিতে, দেখিতে, দৃষ্টি বিলুপ্ত হয়, আমাতে 
আর আমি থাকি না । আমাতে সামি 

থাকি না একথার অর্থকি ? আমার পরি- 

মাণ-জ্ঞান আমি হারাই-_এ অনস্তের সঙ্গে 

এ ক্ষুদ্রতার তুলনা! অসম্ভবপর । 

মানুষ এত ক্ষুদ্র তবুও ইহার প্রাণের, 
ইহার হৃদয়ের প্রতি অণু যেন অনস্তের দিকে 

1 যাইতে ঢায়, অনস্তের সঙ্গে অনস্ত 
হইয়া, মিশিয়। থাকিতে চায় । আপনার 

হদয়কে জিজ্ঞাসা কর--তুমি আশাঁনামক 

বাশী বাজাইয়া, 'মধুরশ্বরে নিশি দিন 
আমার কাণে কি ঢালিতেছ ?” উত্তর শুনিবে 

'অনস্তের সঙ্গীত।” তুমি কত উন্নতির 
জন্য পিপান্থ? উত্তর--"অনস্ত ।* তুমি কত 

৫৪ 

জ্ঞানের জন্য ভিখারী? “অনস্ত।” তুমি 

কত ভালবাসিতে চাও ? “অনস্ত” । তোমার 

কত স্ুখ শাস্তির প্রয়োজন ৭ “অনস্ত 1”, 

তোমাকে একাকী নিরপেক্ষ ভাবে ছাড়িয়। 

দিলে কি করিবে? মনে কর, এই অনাদি 

অনন্ত নীলিমানয় আকাশের নীচে তুমি 

একা, আর কেহ নাই, আর কিছু নাই। এ 

অবস্থা কি করিবে? এখানেও হৃদয়ের গম্ভীর 

উত্তরে শুনিতে পাইবে-.“অনস্তের দ্বিকে 

ধাইব_অনস্তে মিশিয়া ফাইতেই আমার 

সাধ । পাখা! ছুইটী বাঁধ। ন। থাকিলে এ পিঞ্জর 
ভাঙ্গিয়া, এপাখী কবে পালাইত, তাহা তুমি 

গণিয়া। বলিতে পার ন1! ৮” মানুষের ভাব 

অনস্ত কিন্তু মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ । প্রাণ 

যাহা চার, এ জগতে তাহা পায় না। যৎ্- 

বিঞিৎ পাইলে সে সহজে নয়। অনেক 

চে, অনেক ংশ্রাম,অনেক সাধনে মানুষের 

অভিষ্ঠ কথঞ্চিৎ সিদ্ধ হয় । অনেক অধীনতা, 

অনেক বন্ধন সহ্য করিয়। মান্য ক্রমে ক্রমে 

ধীরে ধীরে মান্য হয়। মানবপ্রাণবিহঙ্গের 

পাখা ছুইটী এই শক্তির লীমা স্ৃত্রে বাধা । 

এই ডোরই মন্থষ্যকে সমাজে গ্রথিত করিয়া, 

সমাজিক জীব করিয়াছে । সামাজিক ক্গীব 

কে? যেসমাজের সম্পত্তি, সমাজ যাহার 

সম্পত্তি । যাহার ব্যক্তিগত স্বার্থ সমাজের 

স্বার্থের সহিত একাত্মিক, প্রকৃত সমাজিক 
ভিনি। কিছুদিন হইল, বিলাতের টাইমস্, 
নামক পত্রিকার মহাত্বা ব্রাইট সাহেবের 
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সম্বন্ধে অনেকগুপি প্রশংসার কথা লিখিত 

হয়। তশ্মধো একস্বানে ঠিক এই কয়েকটী 
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291162+ ত্রাইট্ একজন খ্যাতনামা! সমাজ- 

প্রাণ ব্যক্তি। 

মমাঙ্গ কিসের জন্য? পরিমিতশক্তি- 

মানবের অনম্ত উন্নতির--হৃদ্গত অনস্ত 
গিপাসার শাস্তি বিধানের দ্বারোদ্ঘাটন 

জন্য। সমাজই মন্ৃষ্যের ত্বর্গের ঘার, সমাজ 

মাস্ষের পরিত্রাণের সোপান । একটা 
মান্য সমাজ মহাসমুদ্রের একটী বুদ্ধুদ্। 
লক্ষ ক্ষক্ষ কোটী কোট বুদবুদের সম্মিলনে 
সমাজ সিদ্ধুর স্ষ্টি। সামাজিক কি দেখি- 
বেন? দেখিবেন- আপনার মহিত এই 

পরমহিতকারী সমাজান্তর্গত কোটী২ ব্যক্তির 

কোন রূপ সংঘষণ উপস্থিত না হয়। এই 

মহামহিমাদ্িত উদ্দেশ্য হৃদয়ের মূলমন্ত্র 
করিয়া, তিনি সর্বদা আপনার উদ্দাঙ্ 
প্রবৃত্ধিকে, অতস্তরের উন্মত্ত পিপানাকে 

জ্ঞান যোগে বিবেকের শাসনাধীন রাখিয়া 

সাম্যের পথে পরিচালিত করিবেন। এই 

সায্যের পবিত্র মন্ত্রান্ছসারে তাহাকে অহং- 
ভাব এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ ভূলিয়া, সেই 

মহতী প্রহিমার ধ্যান ও জ্ঞানে সমাহিভ 
হইতে হইবে ।. এই সমাজ-শক্তি মানবের 
মাসস্থানীয়-। কোটী কোটী গর্ভধারিপী 
কোটী.কোটা সন্তান প্রসব করেন, এই মা 

' সেই কোটা সস্তানকে এক ন্গেহস্ৃত্রে বাঁধিয়া) 
এক পবিত্র অন্ধ বসাইয়, এক স্থেন্য 
পান করান এবং অস্ত্রে এক এক করিয়া 

নবাভারত। (১ম খণ্ড,৯ম সংখা] । 

পরম মাত! বিশ্বজননীর হন্তে সমর্পন , 

করেন । এই মাতাই জন্মভূমির অধিষ্ঠাত্রী 
এবং প্রাণভূত1 । এই সমাজ না থাকিলে বন্থু- 

মতীর মৃত্তিকাপুঞ্জকে কে আদর করিত? 
এই সমাজ-শক্তিদ্বারা জন্মভূমি অস্থুপ্রাণিত, 
এই পবিত্র সমাজ তাহার বক্ষের ভূষণ; তাই 

সেই “ন্নুজলান্মুফল। মলয়জশীতল। শসা- 

শ্যামল], আমাদের মাত1। মাতার প্রীতির 

জন্য, মাতার মঙ্গলের জন্য যে নস্তান 

আপনার প্রাণক্ষে তুচ্ছজ্জান করিতে জানিল 

না, যে আপনার মুণ্চ্ছেদন করিয়া আপ- 

নার কুধিরে মায়ের পা ধোয়াইতে কুষ্িত, 

সে কুনস্তান, তাহাকে শত শত ধিকৃ। 

মান অভিমান। জাতি এবং পদমর্ধ্যাদা 

পায়ে ঠেলিয়|, যে সস্তান মায়ের মলিন . 

মুখ উজ্জ্বল করিতে সকল স্থখ, সকল বামনা 
ত্যাগ করিতে পারিল না, ভাহার মত অধম 

সস্তান কে? বাঙ্গালী এজগতে মায়ের অধম- 

তম হইতে অধমতম সম্ভতান। এই মৃত 
কীটবৎ অধমতম বাঙ্গালীর ভম্মাবশেষ 

প্রাণে মাতৃতক্তি-ন্ুুধা আনিবার জন্যই 

পুঁজনীয় মহাকবি আনন্দমঠে, শক্তি-ধর্শে 

দীক্ষিত সন্তানের পরম পবিত্র, পরম অদ্ভুত 
চরিত্র চিত্রিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিয়াছেন । বক্ষিম, তুমি মাতার স্ুসস্তান) 

তুমি বঙ্গের নরকান্ধকারে শাপত্র্ দেবতা । 

কেন না, তুমি যে উদ্দেশ্য বুকে ধরিয়া, 
যে. আগুণ লেখনীতে মাথিয়া আনন্দমঠ 
লিখিতে বসিয়াছিলে, তাহা সপ্তম দ্বর্গের 

মহামৃত অপেক্ষাও পবিত্র এবং ছুল্পভ। 
আঙ্গ বঙ্গের সপ্তকোটা হদয়-তন্ত্রীর তার” 

দ্র তোমার ন্বরে মিলিত, সপ্তকোটা প্রাণ 

ভোমার জলম্ত প্রাণে অনুপ্রানিত । আগ 

বিসপ্তকোটী সজল চস্ষ ববর্ণেরছিফে রাখিরা; 
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ধিসগ্ুকোটী হস্ততুলিয়া সমস্ত বঙ্গের নর- 
নারী ভোমাকে নীরব গম্ভীরে আশীর্ব্বাদ 

করিতেছে। তুমিই ধন্য এবং কৃভার্থ। 

আনন্গমঠের মূল চিত্র, আনন্মগের 
প্রাণ, সত্যানন্দ এবং মহাপুরুষ | গ্রন্থের 

উপসংহারে, যখন সেই প্রকাণ্ড চতুতৃজ 

মূর্তির সম্মুখে, ক্ষীণালোকে মহাপ্রত্তিভা- 

পূর্ণ মহাপুরুষ, মহ্াগ্রতিভাপূর্ণ সত্যানন্দের 

হন্ত ধরিয়া নীরব গম্ভীরে ঠাড়াইয়া 

আছেন, তখন গ্রস্থকারের ভাবোদ্েলিত 

হাদয় জলত্ত ভাষায় বলিতেছে, “কে কাহাকে 

ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরি- 

যাছে, ধর্শা আসিয়! কণ্মকে ধরিয়াছে, বিস- 

জন আসিয়। প্রতিষ্ঠ'কে ধরিয়াছে, কল্যাণী 

আসিয়া শাত্তিকে ধরিয়াছে। এই সত্যানন্দ 

শাস্তি; মহাপুরুষ কলাণী। সত্যাননা 

প্রতিষ্ঠ| ; মহাপুরুষ বিসর্জন । 

বিসর্জন আপিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া 

গেল 1» 

আবার উপক্রমণিকাতে, সেই তিমিরা- 

বৃত বিশাল অরণা গর্ভে, সেই অনন্ুভবনীয় 

নৈশ নিম্তব্ধতা ভেদ করিয়া! শব হইল-__ 

কিনবাঁর ধ্বনিত হইল--“আমার মনফাম কি 

সিদ্ধ হইবে নী"? উত্তর হুইল “তোমার 

পণ কি?” «পণ আমার জীবন সর্বান্ন |” 

আবার উত্তর হইল-_“জীবন ভূচ্ছ ; সকলেই 
ত্যাগ করিতে পারে।” পুনরায় জিজ্ঞাদা 

ইইল “আর কি আছে? অ'র কি দিব।" 

শেষ উত্তর বা আদেশ আসিল--ভক্তি ।” 

মৃলগ্রস্থ হইতে কেবল সংক্ষেপে প্রশ্ন উত্তর 

কয় টীতুলিলাম ৷ এখন জিজ্ঞান্ত,একথ! বার্তা 

কাহাদের মধ্যে হইল? আননামঠের পাঠক 

মাত্রেই বুঝিয়াছেন, সত্যানন্দ আর মহাপুক্র- 

যের মধ্যে । | 

নব্যভারত । 5১৫ 

অতএব একথা বলিতে পারি--আনন্দ- 
মঠের পত্তন মহাপুরুষ আর সত্যাননাকে 
লইয়1; শেষে উক্ত বাক্তিঘয় দ্বারাই মধুরেণ 

সমাপয়ে” করা হইয়াছে। মহাপুরুষ রূপ 

মেরুদণ্ডের উপর আননদমঠ অবস্থিত, সভ্যা- 

নন্দ মহাপুরুষের আদেশেই মাত সেবায় প্রবৃত্ত 

এবং মহাপুরুষের উপদেশেই সে ক্ষেত্র হইতে 

অপশ্যত। ভবে কবি, মহাপুরুবকে কার্ধক্ষেত্রে 
না আনিয়া শক্তির ধর্ম হইতে পৃথক করিয়ণ- 
ছেন। মহাপুরুষ জ্ঞান, ধর্ম, বিসন্ভভ্বন ও 

কলাণের অবতাঁর। সত্যানমা, ভক্তি, কর্ণ, 

প্রতিষ্ঠা এবং শাস্তির প্রতিমূর্তি । সত্যানন্ন 
মাতৃ ভক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া, কার্যয- 

ক্ষেত্রে অগ্রনর-সকল কণ্টক উৎ্পাটন 

করিয়া, দেশে হিন্দুরাজত্ব প্রতিষ্ঠ। করিয়া, পূর্ণ 

শাস্তি স্থাপনে প্রবৃত্ত । মহাপুরুষ পরিণামদর্শা 
জ্ঞানীর মত কার্ধ্য হইতে নিবৃত হইয়া 

দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া, ধর্ষোদ্ধার 

করিয়া, কল্যাণ সাধন জন্য বর্তমানে সত্যা- 
নন্দের প্রাণগত আশ! বিসর্জন পূর্বক সরিয়। 

যাইতে উপদেশ দিতেছেন। সত্যাননের 

€র্মা শক্তির ধর্ম । দীক্ষার পূর্বে মহেল্কে 

উপদেশ দিবার ছলে, কবি সত্যাননের 
মুখে সে কথ] জ্ঞাপন করিয়াছেন। সত্য" 
ননের ধর্ম অসম্পূর্ণ, অর্ধ ধর্ম, এ কথাও 

সেই স্থলে প্রকাশ করিয়াছেন। সত্যানশা 
শক্তির অবতার। কবি গ্রস্থমধ্যে মহাপুরুষ 
সম্বন্ধে যাহ! কিছু জ্ঞ।পন করিয়াছেন, তাহার 

সার সংগ্রহ করিয়! বুঝিলাম -মহাপুরুষ, 
জ্ঞানের-অবতার। তাহার কথ। বার্তা হইতে 

ম্প্নতঃ আর কিছু বুঝ! যায় না। অতএব 
আঁননামঠে কবি দেখাইভে চান--শক্তি 
ধর্মের অর্ধভাগ, আর জ্ঞান ধর্মের অপরাষ্ধ। 
মহাপুরুষ আর সত্যানন্দ মিলিয়। পূর্ণ বর্শ )- 
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মহেম্জ্রের প্রতি উপদেশ কালে চৈতন্যের 

প্রেমকে--প্রেমের ধর্দকে তিনি অদ্ধ ধন্ম () 

বলিয়াছেন,কিন্ত আনন্দমঠে এই অদ্ধ ধর্মেরও 

পুর্ণ বিকাশ দেখিলাম না । কবি, নিজের- 

ভণিতাতে মহাপুরুবকে ধর্শের অবতার এবং 

বিসর্জন বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তদ্বারা 

তাহাকে .ম্প্টতঃ প্রেমের অবতার বলিয়! 

বুঝিতে পারি নাই । মহাপুরুষ এক স্থানে 

বলিয়াছেন “অনর্থক প্রাণিহত্যায় প্রয়োজন 

নাই ।” আর এক স্থানে বলিয়।ছেন - “তুমি 

থাকিলে এখন অনর্থক নরহত্য। হইবে ।” 

এই কথা গুলির মধ্যে প্রেমের কিঞ্চিৎ 

আভাস আছে । মহাপুরুষ অনর্থক নরহত্যায় 

বড় ইচ্ছুক নন্। “বড় ইচ্ছুক নন্্* বলিলাম 

কেন? প্রথম কথা, খ্বার্থের জন্য $--শ্বার্থের 

জন্য ? বড় স্বার্থের জন্য--দেশের স্বার্থের জন্য 

তিনি নরহুত্যা করিতে প্রস্তত। সন্তান 

বিদ্রোহের মূল প্রবর্তক তিনি । দ্বিতীয় কথা 

_-সম্তান যুদ্ধে নিরর্থক নরহত্যা, গৃহদ[হ 

এবং নির্দোব প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতি প্রচুর, 

পরিমাণে অত্যাচার হইয়ছে। মহ(পুরুষের 

মত জ্ঞানী পুর্ববে এ কথা বুঝিয়াছিলেন,। 

কারণ তাহার শেষ কথায় প্রকাশ পাইতেছে, 

তিনি আগাগোড়া বেশ করিয়া! তৌলাইর| 
সম্ভান বিদ্রেহ প্রবর্তন করিয়াছিলেন । 

আর এক কথা, যিনি তত ভবিষ্যতের কথ 

বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহার বুঝা উচিত 
ছিল,রণজিতের মত বুঝ! উচিত ছিল-_ 
“কালে সব ল।ল হো যায়েগ। ”- ভারতবর্ষ 

ইংরেজের অধিকারে আনিবে। সস্তানগণ 

বীরভূমের ভূমি নরকুধিরে কলঙ্কিত না 

করিলেও সে নিয়তি খণ্ডিত হইবে না। 

পাগলেও একথা বলিবে--“ভারতে ইংরেজ 

রাঙ্য বিস্তারের কারণ যাহা, তাহার নিকট 

নবাভারত | (১ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা । 

বীরভূমের মত একটী সামান্ জেলার 
বিদ্রোহিতা কিছুই ন1।৮ ত্রিকালজ্জের ্যায় 

অভিজ্ঞ মহাপুরুব কি একথা বোঝেন নাই? 
না৷ বুঝিলেও এই নৃশংস-ব্যাপারে অন্ধ 

ভক্তি, অন্ধশক্তির সাধক সত্যানন্দ ও 

বলিতেছেন--“তবে আমাদিগকে এই 

নৃশংস যুদ্ধকাধ্যে কেন নিযুক্ত করিয়া- 
ছিলেন? ”»--তাই বলিতেছি,--এই রাক্ষ- 

সি যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিয়াও তিনি প্রেমের 
অৰতর হইতে পারেন না.। পরে প্রকৃত 

উদ্দার প্রেম মানুষকে মানুষ ধ্বংস করিতে 
কোন অবস্থায়ই বলে কিনা লনেহ। যাহা 

হউক, আনন্দমঠে কবি চৈতন্যের প্রেমকে 

হত্্য| করিয়াছেন কিন্তু বাচান নাই। চৈত- 

স্লের-প্রেম, খ্রীষ্টের-প্রেম একই পদ্দার্থ_ 

নিশ্মল বিশুদ্ধ প্রেম । যিনি জীবানন্দ এবং 

কল্যাণীকে ঝাচাইয়া গ্রস্থের-গৌরব খর্ব 
করিতে ভীত নন, তিনি, প্রেমের প্রতি 

এত নির্দয় কেন? আনন্দমঠ, জ্ঞান এবং 

শক্তির যোগকেই পুর্ণ ধন্নম বলিয়াছেন । 

সত্যানন্দকে “ভক্তি” বল! হইয়াছে বটে, 

কিন্ত সে ভক্তির বিকাশ জন্ধ শক্তিতে পরিণত 

হইয়ছে। এই ভঙক্তাম্মনক অন্ধ শক্তিতে যে 

জ্ঞান চক্ষু যোগ কর! হইয়ংছে, তাহার দৃষ্টি 
প্রেম শৃন্ নীরস। এ সন্বন্ধে আরও কিছু 
বলিবার আছে, শেষে বলিব। 

আনন্দ মঠের আনন্দদিগের চরিত্র, 

যেরূপ এক ছাচে ঢাল, 'তাহাতে উপসংহা- 

রের কথা কয়টা দ্বারা আরও বুঝিতে পারা 
যায়ঃ অবত্ারবাদীরা যেমন অন্যান্য সঙ্গি- 

দিগকে প্রধান অবতারের অংশ মাত্র মনে 

করেনঃ আনন্দমঠে শান্তি, কল্যাণী, জীবা, 

ননা, ভবানন্দ, ধীরানন্দ, প্রভৃতি সকল 

আনলাও তেমনই সত্যানন ও মহাপুরুষরূপ 
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আনন্দ মহাসমুদ্রের বুদ্বুদ মাত্র। প্রয়ো- 

জন সাধনস্বরূপ.তরকঙ্গাভিঘ!তে বুদ্বুদ দকল 
উঠিয়! আবার প্রয়োজনাস্তে ধীর, গম্ভীর, 

প্রশান্ত সাগর বক্ষে বিলীন । কবি, আনন্দ 

গ্রণের অভ্তর্ধানের পরেও আনন্দমঠের 

গ্রদীপ না নিবাইয়া, দ্বিগুণ তেজে উদ্দীপ্ত 

করিয়া, মধুময় আশার বাক্যে বলিয়াছেন 
_-“সত্যানন্দ যে আগুন জালিয়া গিয়া” 

ছিলেন তাহা! সহজে নিবিল না॥ পারি 

ত সে কথ। পরে,.বলিব।” এ কথার পরেও 

আনন্দমঠের শেষ মীমাংসায় আপনাকে 

অসঙ্কুচিত বোধ করিতে পারিতেছি না। 

আর গ্রস্থকারের শেষ কথার গর্ভে আশার 

উষার জ্যোতি কি অমানিশার গাঢ় অদ্ধকার- 

লুক্কায়িত, কে বলিবে? লেখক ভূমিকা বা 

বিজ্ঞাপনে যে তিনটা কথা বলিয়াছেন, এ 
গ্রন্থ পাঠ করিয়া কিন্তু তাহার একটিও 

নুম্প্ট দৃষ্টাস্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি 
নাই । বাঙ্গালীর স্ত্রী যে জবস্থা বিশেষে 

বাঙ্গলীর সহায় নয়, এ কথা গ্রন্থোল্লিখিত 

কোন স্ত্রী চরিত্রে প্রদশিত হয় নাই। কৰি 

কল্যাণী এবং শাস্তিকেই স্ত্রীগণের মধ্যে 

প্রকাশারপে রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্দ করিয়া- 

ছেন। কল্যাণী শ্বামীর কার্ধ্য-পথের কক 
উৎ্সারণ করিতে আত্ম প্রাণ বিসর্জনেও 

কুঠিতা নন। কল্যাণী দেবতার পুজায় 

আপনাকে আপনি বলিদান করিল, তাহার 

জবলস্ত জীবন্ত ভাব এবং বাক্য মহেন্দ্রের 

প্রাণ-সমুদ্রকে আকুলিত ও বিলোড়িত 

করিয়া যে.মহাতরঙ্গ তুলিল, তাহার মহা- 

ভিঘাতেই মহেন্দ্র রূপ ফুল শতদল দেব 

পূজার জন্য সেই দুর্লভ চরণ প্রান্তে নিপতিত 

হইল--মহেগ্ত্র মায়ের কাজে আমিল। 

কল্যাণী বাঙ্গালীর স্ত্রী বাঙ্গালীর অসহার 

নব্যভারত। ৩৯৭ 

নন্। শাস্তি, সম্ভান সম্প্রদায় রূপ প্রভা- 

তিক গগনে বালারুণ প্রভা, সন্তানের প্রাণে 

সাহস ও উৎসাহের হেম কিরণ বূপিণী। 

শাস্তি, ছেঁড়। নেকড়া পরিয়া , ভাঙ্গা কুটিরে 
বসিয়া, চর্কা কাটিতে পারে, বালিকা 
নিমাইর সঙ্গে এয়ার্কি আছে- অনেকক্ষণ 
বসিয়া এ কথ! সে কথ! বলিয়। গল্প করিতে 
পারে, চন্রশেথরের মত পুথি পোড়াইতে 
পারে,_ধড়া পরিয়া চুল বিনাইয়! জট 
করয়া, চুলের আগায় দ্াড়ী গৌপ সাজাইয়! 
নন্যাপী হইতে জানে । যে আনন্দমঠ হইতে 

পথ চিনিয়। মহেন্দ্র বাহির হইতে পারিল 

না) অপরিচিত কেহই পারে না, শাস্তি 

কখনও ন] দেখিয়া, না চিনিয়াও গভীর 

রাত্রির গাঢ় অন্ধকারে, হিংঅপূর্ণ নিবিড় 

অরণ্য ভেদ করিয়া, ছুর্গম আনন্দ মঠে, 
সত্যননা যে গোপনীয় নিভৃত স্থানে বসিয়। 

থাকেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, বিষুঃ 

মন্দিরে বনিয়।, “ হরে মুরারে, হরে মুরারে ” 

জপিতেও সন্তান ধর্মে দীক্ষিত হইতে পারে। 

আবার শাস্তির কটাক্ষ বড় অদ্ভুত। শাস্তি 
ড্রারি বৎসর সম্ভানদিগের একজন অধি* 

নায়ক হইয়! এক নঙ্গে কাজ করিল, কিন্ত 

কেহই ধরিতে পারিল না। কেবল দীক্ষা 

হুইয়| গেলে, ভাল হতে +কিয়াঃ এক 

প্রকার নাকমল। কানমল। খাইয়।, সত্যানন 

প্রভু অনেক কষ্টে সে কটাক্ষ ধুঝিয় বাহা- 
ছুরি নিলেন--তবুণড তিনি সম্ভান সম্প্রদায়ের 

প্রধান অধিনেডা, তাই এত বাহাছুর। জীব 

গৌসাঞীকে শাস্তি এক রূপ ইচ্ছা! করিয়াই 

ধর। দিয়াছিল, নতুব। সে ভ্যাড়াননের 

চৌদ্দ পুরুষেরও সাধ্য ছিল না। আর 
দরকার মত, চাঁরি বৎসর পরে আপনার 

অস্তঃপুরে কল্যাণীর শয়ন কক্ষায় পাইয়া, 
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মে কটাক্ষকে জী কটাক্ষ ধলিয়া, একবার 

মহেত্ত্র সন্দেহ করিতে পারিয়াছিল। শাস্তির 
চুলের আগ! গুলিও ধন্য । স্ত্রীলোকের কোমল 

কেশের অগ্রভাগ সহসা! কর্কশ ভাব ধরিয়া, 

সহজে এরূপ দাড়ী গোঁপে পরিণত হইতে 

প্রায় কখনও দেখ। যায় নাই, শোন। যায় 

নাই। কবি বলেন, কাটিবার কালে 

সেচুল গুলি বড় রুষ্ম ছিল। কিন্তু ঘণ্টা 
ছুই তিন আগে. নিম।ই তাহা বেশ করিয়া, 

বেতল থানিক তেলে ডুবাইয়!, তন্থারা 

তাড়াতাড়ি একট। চলনসই খোপাও বাধিয় 

দিয়ছিল। আবার সে দাড়ী গৌপ, অমর, 

অন্গয়. রক্তবীজের গোষ্টি। চারি বৎসর 

চলিয়া গেল, কত যুদ্ধ বিগ্রহ হইয়া! গেল, 

যুগান্তর মন্বস্তর শেষ হইল, উপর দিয়! কত 
টানা হাচড়া চলিয়া গেল, তবুও তাহা 

যে দাড়ী সেই দাড়ীই, যে গোপ সেই 
গৌপই! একটুকুগড টলিল না, একটুকুও 
থুলিল না! শাস্তি বড় বড় কথায় সত্যা- 

নন্দকে বোক। বানাইভে পারে, ইম্পা- 

তের ধন্ুকে লোহার তার বসাইতে পারে, 

ধাচলাম ও বখামরও চূড়াস্ত করিতে পারে 
ছোট খাট মিথ্যা কথা তাহার মুখে বড় 
ঠেকে না । কিন্ত উন্নত নীতি ধশ্ম ভাবে 

মত্যানন্দাদিও তাহার কাছে মূর্ধ। শাস্তি 
ঘোড়ায় চড়িভে পারে, ছুর্য় সাহসী 
ইংরেজ সেনানীর হাত থেকে বন্দুক 
কাড়িয় নিয়! তাহাকে গাধা বানাইয়।, বদ 
রসিকতা করিতে পারে, ঘোর যুদ্ধের সময় 
যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ঢুকিতে পারে, বৈষ্ণবী সাজিতে 

জানে, এবং স্থচতুর গুগডচরের মত পরাক্রাস্ত 
ইংরেজ শিবিরে প্রবেশ করিতে পারে। 
আবার প্রকাণ্ড আরবী ঘেড়ার উপর হইতে 

একদ্দন গোরাকে ঠেলিয়া. ফেলিয়া, ঘোড়া 

নব্যভারত । (১ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা। 

নিয়া পালাইতেও পারে। ইতাদ্ি আর ও 
কত কি করিতে পারে। শাস্তি সংবাদ পত্রের 
বিজ্ঞাপনের ওষধ। গরু হারাইলে গরু 
পাওয়। হইতে বন্ধ্যাদোষ-খগ্ুডন পর্য)স্ত ইহার 
উপযোগিতা । শা্ি দেবী, দানবী, মানবী, 
পিশাচী, রাক্ষপী যাহা খুসী তাহ! হুইতে 
পারে। কিন্তু বাঙ্গালীর মেয়ে নয়_-একশ 
সঞ্য়াশ বৎসর পূর্বের বীরভূম অঞ্চলের 
বাঙ্জলীর কুলবধৃ, অথবা! আজ কালকার 
নৰীনা বঙ্গবদিনীও নয়। তবে শাস্তির 
সাহায্যে কিম্বা তদদভাবে বাঙ্গালীর কি? 
কল্যাণী যেমন স্বামীর অসহায় নয়, তেমনই 
সঙ্ছায়ও নয়। কাধ্যক্ষেত্রে তাহার কোন 
কায্য নাই। 'সমাজবিপ্লব, অনেক সময়েই 
আদ্র পীড়ন মাত্র ।” জয়োৎফুল্ল সম্তানদিগের 
লুটপাটে তাহার কিছু পরিচর পাওয়া য/ইতে 
পারে কিন্তু “বদ্দরোহীরা আতম্মঘ।তী ”* এ 
কথার-প্রন্কৃত অথবুক্ত কোন দৃষ্ট।স্ত খস্থে 
নাই। “ ইংরেজের। বাঙ্গল। দেশ অরাজকতা 
হইতে উদ্ধাদ করিয়াছেন।* আনন্মমঠের 
কোন্ চিত্র এ কথার ম্পষ্টতঃ প্রতি- 
পোবক? তবে সপক্ষে কিছু বলিবার 
আছে। জীবাননদদ ও ভবাননের পতনে, 
কবি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন-.সেই 
পতনের মূল স্ীলোক। শ্ত্রী সঙ্গে থাকিলে 
এই পতন হয়ত হইত না। কিন্তু ভবা- 
নন বিবাহিত কি অবিবাহিত তাহ! জানিতে 
পারি নাই। পরে তিনি পরজ্্রীতে আশক্ত। 
তাহার পতনের জন্য বাঙ্গালীর স্ত্রী কেন, 
জগতের সমন্ত রূপ যৌবন-বভী; ভ্রীলোকই 
দোষী হইতে পারেন। যদ্দি ভবানন্দ অবি- 
বাহিত হন, তবে হয়ত বিবাহ করিলে, এই 
দোষ ঘটিত না। অতএব ভাব পক্ষে বাঙ্গা- 
লীর তরী উপকারে আসেন, অর্থাৎ. ইপ্রিয় 
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*চাঞ্চলা হেতু পুরুষের বা স্বামীর পতন নাও 

হইতে পারে। ম্মুতরাং অভাব পক্ষে 

দ্রীর সাহায্য বিনা তন্রপ পতন ঘটিতে 

পারে। এ কি রকম সাহায্য বা অসহায়ত। 

তাহ। বুঝা সহজ নয় । আর একটী কথা, 

স্রী জাতির .সাহাষ্যে পুরুষ জাতির চরিত্রের 

এবং আত্তরিক বল বৃদ্ধিকরে- সিদ্ধি অনা 

য়াসে হস্ত গত হইতে পারে, স্বীকার করি । 

এখন বঙক্ষসমাজের যে অবস্থা, বিশেষতঃ 

শতবৎসর পূর্বে যে অবস্থ। ছিল, তাহাতে 

সম্ভানের কার্ষধের মত গুরুতর কার্ষো- 

পলক্ষে এরূপ বাঙ্গালীর শ্লীর সহায়তা অনহথা- 

য়তার কথা খাটে না, কবি কোনরূপই 

কুতকার্ধা হইতে পারেন নাই। স্মুতরাং 

উপন্যাসচ্ছলে ঘটন। অস্কিত করিয়া, অন্ধ 

বাঙ্গালীর প্রাণে যে শিক্ষা জ্বল্ত অক্ষরে 

লিখিতে চাহিয়াছিলেন, তাহ ভাল হয় 

নাই। তবে মনের ভাবটী বুঝিয়াও সুখী 

হওয়া গেল । শাস্তির অবতারণ! সম্পূর্ণ অস্থা- 
ভাবিক হইয়াছে। এই নিক্ষলতার সঙ্গে 

সঙ্গে জীবানন্দ, ভবাননোর পতন ও অর্থ 

শৃগ্চ হইয়াছে বলিলেও দোষ হয় না। 
এ শিক্ষার অপেক্ষা, যে ম্যাটুসিনীর ইতি- 

হাস আনন্দ মঠের প্রাণে প্রাণে জড়িত, 

সেই ম্যাটুসিনী প্রভৃতির মত, সন্তান সম্প্র 
দায়ের প্রধান অধিনেতা চারিটাকে, ততবড় 

মহৎ ব্রত সাধণের জন্য, কিছুকাল স্ত্রীপুত্র 
হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিয়।, অক্ষুণ্ণ চরিত্র রাখিলে 

বরং মদ হইত না। 

তৎকালীন . এঁতিহাপিক ঘটনার উপরে 

দাড়াইয়া, বর্তমান সময়ের আলোচন। 

করিলে কতক পরিমাণে বল। যায়--ইংরে 

জেরা বাঙ্গালাদেশকে অরাদকতা! হইতে উদ্ধার 

করিয়াছেন । দে জ্ঞান, আনন্দমঠের অপেক্ষা 

না 
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বাঙ্গালার ইতিহাস পড়িয়া! ভাল রূপ উপলব্ধি 
করা যায়। অ'নন্দমঠ তদপেক্ষা স্পষ্ট উজ্জল 

চিত্র অঙ্কন কর] দুরে থাকুক, যাহা আকিয়া- 
ছেন্ তাহা অস্পষ্ট অন্ুমানলব । ইতি- 

হাসানভিজ্ঞ চিত্র দেখিয়া কিছুই বোঝে না। 

মহাপুরুষ সেই কালের অঙ্ীকারে দীড়া্টয়া, 
অমানুষিক দৃষ্টিবলে অথবা ভনুমান দারা 
যে সকল ভবিষ্যৎ বাঁকা বলিয়াছেন, তাহ 
মানুষের মনের উপর দিয়৷ পঞ্মপত্রের জলের 

মত গড়াইয়! যাইবে । উপন্যাসে উপদেশ 

অপেক্ষা চিত্র উপকারী । উপদেশের জন্ 

অনেক বই আছে, জলস্ত জীবস্ত ছবি দেখা- 
ইতে, উপন্যাস এবং নাটকের স্যত্রি। 

মহাপুরুষের উপদেশের পরেও সত্যাননা 
যখন যুদ্ধ চালাইতে ইচ্ছুক, তখন মহাপুকু- 
যের ভবিষ্যৎ বাণীতে বিশ্বাস থাকিলে, 

বুঝ! যায়, বিদ্রোহী সত্যানন্দ আত্মঘাতে 
প্রস্তত। কিন্তু সত্যানন্দ তখন জয়্্রীযুক্ত। 
ভবিষ্যতে যদি তিনি জয়ী হইতেন, বস্ধ- 

তঃই হিন্দুরাজ্য পুনঃসংস্থাপিত করিতে, 

পারিতেন । তবে কিন্তু তিনি আত্মঘাতী নন। 

এ সমস্য! কে পুর্ণ করিবে? ভবাননা জীবা- 
ননের প্রাণ তিনি ছিলেন। তীহাদের 
অভাবে সত্যানন্দের চেষ্টার ফল কি হইত, 
কে বলিবে? আর দেশের ন্বাধীনত! অপেক্ষা 
ইংরেজের নিকট শিক্ষার জন্য পরাধীনত! 

যে শ্রের, এ কথা কেইবা স্বীকার করিবে? 

যাহা হউক, এ সকল তখন কল্পনার স্বপ্ন 
মাত্র ছিল। মূলকথা, বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী 
ইত্যাদি কথার কোন বিভীষিকাময় চিত্র, 
বিপুলজয়পরিণাম আনন্দমমঠে দেখান হয় 

নাই। কবি, ভবিষ্যৎ গ্রস্থে এ সকল চিত্র 
যদি দেখাইতে ইচ্ছা! করিয়! থাকেন, তবে 

সে ভূমিকা এখানে কেন? বন্ধিম বাবু কি 
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এ সকল কথা বুঝিতে পারিবেন না, স্ৃতরাং 

ভূমিকার দরকার । ভূমিকার প স্থৃত্র ধরিয়া, 

যদি তিনি, কল্পনাবলে, কিছু উপকার 

লাভ করিতে পারেন করুন|” অথবা অন্য 

কোন নিগৃঢ় কারণ জাছে? সে কথা 

থাকুক্। 
আমর! দেখিতেছি, বঙ্কিম বাবু সময়ের 

জোতে ভাসমান । তিনি জাতির বর্তমান 

গ্রকূৃতির দান। জাতি সাগরকে মন্থন করিয়। 

লুধা উৎপন্ন করিতে পারেন না। জাতীয় 

ভাব নিয়া, আদর্শ চিত্র অস্ষিত করিয়া। 

সমাজের চরিত্র উদ্ধার করিতে জানেন ন1। 

ইনি সমাজের বর্তমানের রুচি ও চরিত্রের 

সঙ্গে তালে তালে পা ফেলিয়া নাচিতে 

ত্ুপটু । ছাই ভ্রমরের চিত্র, রোহিনীর চিত্র, 

দেবেন্দ্র চিত্র, নগেকজ্্নাথের চিত্র আকিতে 

ত্ুদক্ষ | এ গায়ক যুবক যুবতীর প্রেমের-গান 

গাইতে ভাল বাসেন। আনন্দমঠের উচ্চ 

লাক্ষর উপযোগী মহাচিত্রে তিনি রঙ্গ ফলা- 

ইতে পারেন নাই । আনন্দমঠের চিত্র গুলির 

গভীরতর অক্ফ,টতাই তাহার প্রমাণ । ৪ 

অনেকের মতে মহাকবি কালিদাস 

কুমারসম্ভব এবং শকুত্তলাতে কাব্য ও 

নাটকচ্ইলে সাঙ্খযদর্শনের পুরুষ প্রকৃতি 

সম্বন্ধীয় মতাদি প্রতিপন্ন করিয়াছেন । 

আঁননমঠের উপসংহার পাঠ করিয়া বোধ হয় 

যেন, বঙ্কিমবাবুও এই উপন্যাসচ্ছলে কোন 

নিগুড় তত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করি- 

য়াছেন। সে প্রতিপাদ্য বোধ হয়-জ্ঞান 

সহুকৃত ভক্তি) কর্মময় ধন্মঃ অনাসক্তিময় 

সেবা, মঙ্গলম্য় শক্তি । কবি দেখাইতেছেন, 

ষে অদ্ধত্ভক্তি ভারতে চির অন্ধকার আনি- 

পাছে, তাহাকে-জ্ঞানালোকে প্রতিভাত কর; 

মধ্যভারত | (১ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা । 

সে অন্ধকার দূর হইবে। যে উদাসময় 
ধন্ন দেশকে, নমাঁজকে প্রাণহীন, ছেজো- 

বিহীন করিয়:ছে, তাহার সহিত কর্থের 
এবং অসার আড়ম্বরাম্মক কর্মের সহিত 

ধর্মের যোগ শ্বাপন কর, দেখিবে, এই ম্বৃত 

নিদ্রিত জাতি জীবনময় প্রভাতে জাগিয়া 

জয় জয় রবে দিগদিগস্ত কম্পিত করিবে। 

ইহার দুর্জয়-বলের নিবট সকল বল দলিত 

ও বিধ্বস্ত হইবে । উচ্চমন1 কবি উচ্চৈঃম্থরে 

ঘোষণ। করিতে চান, যে বাঙ্গালী আসম্মসার 

হষ্য়। দ্বার্থের মোহিনী সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে 

তোগ এবং বাসনার সাগরে ভাপিয়৷ যাই- 

তেছে'ওয়ালেস্ ও ম্যাটনিনীর মত অনাশক্কি 

এবং আত্ম বিসর্জন শিখ[ও,জগতের সেবায়, 

মায়ের সেবায় প্রাণদান করিতে শিখাও, 

ভোগ বাসনাকে পায়ে ঠেলিতে শিখাও, ভয় 

নাই-বাঙ্গলী মানুষের-সস্তান, ইহারও 

দ্বারা জগতে ন্নুমহত্ কার্যযসিদ্ধ হইতে পারে। 

কবি মহাআ্মার মত বলিতে ইচ্ছুক-_-আপনার 

শিব পায়ে দলিয়। শাস্তির আশায়-ভারতের 
আধারে আলম্তের শয্যা রচন! করিও ন।। 

এঁ দেখ শাস্তি কার্ষেয, শান্তি বীরত্ধে, তেজ 

এবং মনুষ্যত্বে, শাস্তি সাহসে, শাস্তি উন্নত 

ধন্ম ও নীতিতে, শাস্তি প্রফুল্লতাতে, শাস্তি 

আত্মত্যাগ, সংযম ও অনাশক্তিতে। কল্যাণী 

এই শাস্তির সহবাসে কৃত কৃতার্থ, কল্যাণী 

শাস্তির রঙ্গক্ষেত্র উজ্জ্বল করিতে বিবপান- 

জনিত ঘোর যাতনাকেও ভয় করেনা। 

এই কল্যাণী মঙ্গলের প্রতিমূত্তি। ভ্রী-পুরুষ 
একত্র মিলিয়। যাও, প্রেম ও শক্তি একত্র 

কর, পূর্ণ কল্যাণ, পূর্ণ ধর্ম হইবে। 
"কবি মনে করেনঃ এই জাতি বে. দিন 

এই গুঢ় মন্ত্রে এই পবিত্র ধর্মে দীক্ষিত হইবে, 

সেই. দিন মায়ের মু উজ্জল হইবে 
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কবির আঁশা,--যে মা এক দিন বহ্াহন্তী 
ও হিংশ্র পূর্ণ অরপ্যময় ভূমিতে আপনার 

আসন শ্বীপিত করিয়া, স্থন্দর তেজ এবং 

প্রভা জগৎ আলো! করিতেছিলেন, ধন, 

ধান্ের বা ক্ষমতার বহার অভ'ব ছিল না, 

যিনি আজ. হৃত সর্বস্ব শ্বশানময় দেশে 

নগিকা, দুঃখ যন্ত্রনায় কালিমাময়ী, সেই 

মহা দিনে, এই জন্ম ভূমি--এই জ্াতিরূপিনী 

মাতা, উজ্জ্লতানযী, নখ সৌভাগোর 

অবতার, বিবিধ শক্তি সম্পন্না হইয়া, দশদিক 

চমকিত করিবেন । বিদ্যা, ধন, বল, কিছু- 

রই অভাব থাকিবে না। সকল কার্ধযেই 

পিদ্ধি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইবে । বীর- 
গণ শক্রকে বিধ্বস্ত করিয়া মায়ের পায়ে 

বিদলিত করিবে । তাই কবি. সত্যানন্দ দ্বারা 

মহ্েন্দ্রকে, মায়ের ত্রিমূর্তি প্রদর্শন এবং তাহা 

দের ব্যাখ্যা জ্ঞীপন করিয়াছেন । আঁনন্দ- 

মঠের অলঙ্কার শূন্য সংক্ষিপ্ত অর্থ এইরূপ 
ইইতে পারে। গ্রন্থকার ভাবে অধীর হইয়া 

উপসংহার কালে গ্রস্থের এই অলঙ্কারাচ্ছাদিত 
নিগু়তত্ব বাক্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। ব্যক্ত 
করিয়া ঠকিয়াছেন--অনিই্ করিয়াছেন । 

কালিদাস বাঙ্গালী কবির মত ফুলের ঘায় 

মুচ্ছ ফাইতে.জানিতেন নাভাব হইলে 

তাহা সম্বরণ করিতে পারিতেন, তাই তাহার 

অভিজ্ঞান শকুত্ভল জগতে অপূর্ব্ব পদার্থ । 
কালিদাস, বঙ্কিম বাবুর মত গ্রন্থের গুঢ়মন্ত্ 

ভেদ করেন নাই, না করিয়া সকল দিক 

বজায় রাখিয়াছেন । “জ্ঞ।ন আসিয়া ভক্তিকে 

ধরিয়াছে” ইত্যাদি কথা ন। বলিয়া! চিত্র 

আকিয়৷ দেখান ভাল ছিল । 

আননামঠের দীক্ষাতে কিছু শিখিবার 

আছে। বাঙ্গ(লীর. যাহ! নাই তাহা শিখিবার 
আছে। আমরা পুর্বে বলিতেছিলাম-মাঁ্ষ 
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অন্ত ও লীমার সন্ধিস্থল | মানুষের ভাবগুলি 

অনস্তের ছাঁয়াময়, কিন্তু শক্তি এবং ভাছার 

সাধন শরীর, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি প্রভৃতি সীমা- 
ময। আবার একটুকু হপ্মরূপে ভাবিলে 

অনায়াসেই বুঝা যায় ভাবই বাস্তব মানুষ । 
ধষেমান্গষের জীবন এবং উন্নতি অনস্ত--ষে 

মানব আপনার অস্তিত্বের বিলয় ভাবিতে 

অক্ষম, অনস্ত আশা ও সুখ শাস্তির দাস, 

অনন্ত ভালবাসা ও অনস্ত জ্ঞানের পিপাস্থ, 

চেতনা যাহার আশ্রয়ে চেতন1,--সে মানুষ 

ভাষের মানুষ । আর শক্তি? শক্তি সাধন। 

শরীরাদি সাধন যন্ত্র। সমাজ? সমাজ 
শক্তির রঙক্ষেত্র। উহাও সাধন যন্ত্র । এই 

মহাযস্ট্রের কার্য মানুষকে মানুষ করা, অনস্ত 

মানুষ যাহাতে অনস্তের দিকে যাইতে পারে, 

অনস্ত বিকাশ পাইতে পারে, তৎসাঁধনই 

ইহার কার্ধ্য । এই জন্যই বলিয়াছি, সমাজ 

উন্নতির সোঁপান, পরিত্রাণের দ্বার ৷ যে সমাজ 
মানুষের এই পূর্ণ বিকাশোন্ুখতার প্রতিকূল, 
সে সমাজ বিষধর সর্পের ম্যায় অপকারী । 

যে বিষ সমাজের বিশুদ্ধতা বিনাশ করে 
অহা! সামাজিক মাত্রের পরম শক্র। এই 

দানবের বধার্থ সমাজ মাতার প্রতি সম্ভানের 

পক্ষেই যুদ্ধ ঘোষণ। পরম কর্তব্য । এই 
বুদ্ধের প্রধান অস্ত্র প্রতিজ্ঞা এবং সংযম, 

মৈত্রী এবং সাম্য। সস্তানের দীক্ষায় এই 

চারিটিই আছে। দীক্ষার পূর্বে সত্যানন্দ ও 
মহেন্দ্রের আলাপে এবং মহেন্দ্র ও শাস্তির 

দীক্ষা কার্যে এই নকলেবই: প্রকাশ জাছে। 

সন্তান ভগবানের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছে, 

মায়ের উদ্ধার পর্ধ্যস্ত প্রাণপণে খাটিব, সকল 
ভোগ, সকল বাসনা--যাহ। কিছু. মায়ের 

কাজের বিশ্বকারী তৎসমুদয়ই পায়ে ঠেলিব, 

জাতি ভেদার্দি সকল বৈষম্য ভুলিয়া সকলে 
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আক মান্লের লন্ভান.'হট্ব। পূর্বের দীক্ষা, 

পূর্বের মন্ত্র, পূর্বের উপাসন। ত্যাগ কত্িয়। 

লরুল সম্ভানকে একমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে 

প্গবং এক উপান্তের উপাসনা করিতে হইবে । 

সন্ভানে লম্ভানে বিবাদ বিসম্বাদ নিষিদ্ধ । 

শ্বজ্ানের শেষ গ্রতিজ্ঞা--প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইলে 

জলস্ত চিতীয় প্রবেশ করিয়া অথব। বিষ 

পালে প্রাণত্যাগ করিব,ইহাই সত্ভানের প্রায়- 

ক্চিত্। বাঙালী তোমার কি আছে? ইহার 

কিছুই নাই। ছুমি এ্রতিজ্ঞায় হীনবল, 

ভোগ বাসনার ক্বোছে ভাসমান, জাতিভেদ, 

গ্র্জভেদ, ও জার কৌলীগ্যপ্রথাদির-বিষময় 

বাতাসে তোমার প্রাণের সাম্য ও এমত্রী 

গম্মীভৃত। ছুমি শেখ--মাঁতার স্ুসস্তান হইতে 

চা ত,ঘাভার পার ছুঃখের জলস্ত কাহিনী 

জন্তরে গবিয়া। আজ আনদমঠের সত্তামের 

স্বীক্ষায় যাহা! শিখিবার আছে, শেখ | ম্যাট- 

লিনী এ মহাশিক্ষা জগণ্চকে 'পনেক দিন 

পূর্রো দিয়াছেন, বক্ষিম বিশেষ কিন্ু বুত- 

মন্ব দেখাইতে পায়েন মাই। ূ 

এঙ্থফার, মহেজ্জ্রের নিকট সত্যানানোর 

ডুযে ব্যাঙ্যা করিয়াছেন, সম্ভান শঙ্ষির 

উপ/সক, সন্তান ধর্ম অসম্পূর্ণ, এ ধর্টে তত- 

স্সের গ্রে নাই। আননামঠে সম্তানের 

উপাক্ত যে বিষুঃ মূর্তি প্রতিঠিত, তাহ। শক্তির 
জাম্বতার ঘাতর | দে মূর্তি, একাণ, চতুড়ুজি, 

খঙ্থচক্ষ গলাপলাধারী, কৌত্যতশোভিত 

দয়, সম্মুখে ভুদশ্লিচক্র ঘূর্ণায়মান, মধুকৈ- 

টড়রাষক বিদলিত রিধ্রস্ত শ্ুতয় ছিন্নমন্ত। 

রুরিরঙ্গাৰিতবৎ চিত্রিত" তাহারাগ সম্মুখে | 

কশ্বী সরক্ষতী অন্নে বস্তা! হইয়। উভয় পার্ে 

কাছরাইয়। জ্াা্গভ্য হীকাক়্ করিতেছেন । 

'াই শনতিয্বয় দেখার সাহায্যে গল্ভান জপ্ম- 

তুমি, উল্টা কৃরিরের € ক্চাব গঞ্রকাকিরর- 

কব্যভারত । (১ম খু, ৯ গণ ও 

রেব-যক্ষ-রক্ষ-পুজিতা মাতা অপূর্তব শ্রী ও, 
সৌনর্যো লক্ষ্মী সরশ্বতীকেও স্নান করিয়া 

সর্বোপরি ৫সই দেব মূর্তির মন্তরুস্থিত র্ধ- 
মগ্ডিত 'আমনে ধিরাজিত। কবির হদ্গত 

ভাব, সস্তানকে শক্তির জ্সাশ্রয়ে বন্তমান 

ক্লার্ধ্য উদ্ধার করিভে হইবে। শক্তি বলে 

বিদ্যা এবং প্রীক্ষর্যা লাভ হম, শত্রত্তয় 

বিতারিড হয় । শক্তিই সন্তানের বীজমন্তর। 

সম্ভানধন্ম রজোগুণাআক ধর্ম । এ ধর্ম অর্ধ 

ধর্ম । প্রেম, ধর্মের অপরাক্ধ $ আমরা'দেখা- 

ইছে চেষ্টা করিয়াছি--কবি এই ছুই আর 
মিলাইয়। পুর্ণ ধর্মের পরিষার চিত্র অন্কিত 

করিতে পারেন নাই? মহাপুরুষের চরিত্রের 

আস্কফূটতাই 'তাছার কারণ। অহাপুরুষের 

দাহ! হওয়! উচিত ছিল, চিজ্রকর তাহ! 

ছুটইতে পারেন নাই 1 অথবণ যে অছাপুক- 
যের অবতারণ! করিয়াছেন, ক্তম্বার! এ োগ 

দম্পন্ন হইতে পারে মা 1 আমাদের মতে তিনি 
এক জন পাক। রাজমন্ত্রীর বত লোক । বুদ্ধি 

বিবেচনা, ত্বানুসন্ধান বেশ আছে, কিন্ত 

তাহার ধন্ভাব প্রগাঢ় নয় । ডিনি একদিক্ষে 
যেমন কলকাটীর মত নৃশংস সম্ভান বিদ্রো- 
হের প্রবর্তক, অপন্নদিকে জীবাননের প্রায়- 
শ্চিভবিধানের অনস্তরাঙ্স । কবি, শাস্তির 

মুখে যত কথা বলাইক়াছেন তাহাকে জীবা- 

নঙ্দের মত পুল বুদ্ধি ভুলিতে পারে, কিন্ত 
অন্কফ লোক ছ্ছুলিবে না।? জীবাননোর 

প্রতিজ্ঞা্বায়ী প্রায়ঙ্চিত পূর্ণ হয় নাই। 

জীবানন্দের চরিতে কলক্ক ও পাপম্পর্শ অঙ্কুর 

রছছিয়াছে। মহাপুরুষ এই পাপের--এই 
অধর্থের প্রশ্রয়দাড। ॥ তিনিই আীবনন্দকে 
বাঁচাইয়াছেন। মহাপুরুষ যেশ বুদ্ধিমানের 
মত কাজ গুছাইতে পারেন, কিন্ত পাকা 
প্রেমিক ওক্ত গার্পিক মঙ্গ | 
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»* মুলে আর একটা ভুল আছে। প্রেম 
অর্ধ নয়, শক্তি অর্থধর্পা নয়।' প্রেম 

পূর্ণ ধর্দ্য শত্তির কিছু না ।' ঈশ্বর প্রেমের 
জবতাঁর। প্রান খঘিরা বলিয়াছেন ইন্বর 

“তানদ্দ্”” তিনি আনন শ্বরাপ। আনদাই 

তিনি। আনন হইতে এই ভূত সকল সঞ্জাত 
হইয়া আনঙৌ অবশ্থিতি করিতেছে । এই 

আনন কি? বিশুদ্ধ প্রেম--ঘনীভ়ূত প্রেম। 

প্রেমেই অনন্ত শক্তি এবং জ্ঞান নিহিত । 

একজন মাছষের প্রাণে এই প্রেম ঢাঁলিয়া 

দেও, দেখিবে' তাহার শক্তি ছুর্ভয়, জ্ঞান 

জসীম হইবে । ঈশার কর্ত শক্তি, কতজ্ঞাম, 
বর্তমান ইয়ুরোপ, জগতের শীর্ষস্থানে বসিয়া 

পরিমাণ করিতে পারিতেছে না। বর্তমান 

সভ্য জগতের সমস্ত অন্ভুত শক্তি সেই 

শক্তি-সাগরের' বুদৃবৃর্দ মাত্র, সমস্ত উচ্চ- 

জ্ঞান সেই আ্াানের কণিকা মাত্র । ঈশাতে এত 

জান, এত শক্তি কে আনিয়। দিল ? প্রেম । 

্থধু একমাত্র বিশুদ্ধ প্রেম হইতে সেই 

জ্ঞানরাশি, নেই শক্তিপুঞ্জ সমুস্তূত । এ কথা- 
গুলি চাক্ষুষ ব্যাপারের মত। প্রমাণের প্রয়ো- 

জন নাই। লুক্মতৃটিতে দেখিলে, ম্প্ 
বুঝা যাইবে, বিজ্ঞান দর্শনের প্রতিপাদ্য 
এই প্রেম। প্রেমের জন্যই সমাজ, পরি- 

বার, শিক্ষা । প্রেমই মুক্তি, প্রেমই ভক্তি, 

মাছ্ষের প্রাণ সুধু এই প্রেমের জন্য 

পাগল । প্রেম ছাড়া শক্তি কি? কিছুই না । 

পাশ ক্রিধাকে মানুষ ভ্রমক্রমে শক্তি বলিয়া 

থাকে।' ইহা শকিনয়।: উহা মানুষের 

জন্য নয়, সিংহ, ব্যাপ্ত ভলুকের জন্য। 
ফোন অবস্থাতেই উহা! মানুষের কাজে 

আশলিতে. পারে না। মান্থষের নিকট উহা 

অধর্্ম। এইজন্য শক্তিকে অর্ধ, প্রেমকে 

অর্ড করিয়া), পরে--উডয় অর্দের' সংষো- 
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জনা করিতে না পারিয়া, তৃতীয্ক অসম্পূর্ণ 
ধর্শের স্থর্টিধায়া, কবি ধর্শীতত্ে অনভিজ্ঞতা 
প্রকাশ করিয়াছেন্'। 

আননমঠে মানবচরিবহোর ক্রমফিকা শৈর্ 

কোন চিত্র নাই। এ বাগানে মালী, আস্ত) 

আন্ত, বড় বড় ফুট ফুলগুগি দিয়া খর্ধের 
রাজ্যে বলিয়া! মাল! গাঁধিতেই সুপ ।' কিন্ত 

একটীও অস্্ট কলিকা৷ ফুটাইয়া” পাঠকের 
গ্রাথে ভাহার বৈচিত্র অঙ্কিত করিতে 

পারেন নাই। কবি জীবানন' ও তব 

ননোর চরিত্র কিছু বিচিত্র করিতে চাহি 

য়াছেন। জীবানদাকে অশকিবার সময় তুর্লি 
আকা বীকা হইয়া চি্রকরের হাতের 

ক।চাম প্রকাশ করিফাছে। দিমাউএরা 

ঘরেই প্রথমে এই ছবির গলদ ধরা পড়ি- 

য়াছে। একজন স্ুমহৎ ব্রতধারী সত্যা- 

ননের দক্গিণহন্তন্বরূপ প্রধান সম্তানা- 

ধিনায়ক, হটাঁৎই এরূপ বাচ্লাম বা চাঞ্লা 
প্রকাশ করিতে পারে না। তত্পরে আন 

নমঠে শাস্তির সঙ্গে কলহ কালে এই কালিমা 
ঘনতম হইরাছে। আমি জানি, স্কল- 
কলেজের ছেলেরা এর চেয়ে ভর্র। কেবল 

কলিকাতার রান্তার ঝাকামুটেদের মধ্যে 

কাহরও কাহারও এরূপ শ্বভাব থাকিলে 

থাকিতেও পারে । ভবানন্দের চরিত্র, এর 

অপেক্ষ। স্বাভাবিক বোধ হইল। 

শাস্তি এক অভ্ভুত রসের পুস্তলিক৷। 
ইহাতে ্বাভাবিকত্ব কিছুই নাই। কোন 

কোন সাগ্ডাহিক পত্রের সম্পাদক, রাজপ্থা* 

নীয়' বীরনারীদের সঙ্গে শাস্তির তুলনা 
করিতে চাছেন | সেরূপ তুলনাতে কৃ 

কার্ধ্য হইলেও লাঁভ হইত না। কিন্ত ভাহার 
চক্ষে ফে রসাঞঙ্জজ টুকু আছে; বিধাতী 

তাহাতে জামাদের- এ পোড়া চক্ষুফো বধচিত 
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করিয়াছেন'। স্থধুন্মুধু তোষামুদিতে ফল 
কি? শাস্তির মন রমণী-কুলতিলক কাহা- 

রও পার্থিব চক্ষুতে কখনও পড়িয়াছে কি না 

জানি না। তবে মেয়েটা কিছু মিঠি মিষ্টি 
মাঝে মাঝে বীণ! বাজাইয়া, গান গাইয়। 

মোহময় মধুর মধুর স্বপ্ন ছড়াইতে স্মুপটু। 
কিন্তু হবর্গের স্ধার মত কেহ কখনও সে মেয়ে 

দেখে নাই। মিষ্টি বোধটী কেবল কল্পনা- 

প্রহ্ুত। আর এ স্ত্রধা স্ুধাই বটে কিন্ত 

দোরসা--গম্ধ হইয়াছে । তোমার « উপতী 

হব” যাহার প্রাণে সাধুতার প্রতি, সতীত্বের 

প্রতি রুচি আছে, যে অসাধুভা অসতীত্বকে 

পুরীষবৎ ছুর্গদ্ধময় নরকের ধ্রিনিষ মনে করে, 

সে জী কোন অবস্থাতেই এ প্রতিজ্ঞ করিতে 

পারে না। তাহার মুখে ও কথা সরে না। 
বে শাস্তির অবতারণার মধ্যে কিছু অর্থ 

আছে। রমণী সমাজের সমার্ধ। রমণী 

কার্য্যক্ষেত্রে উৎ্সাহরূপিণী, বাহুতে শক্তি- 

রূপিণী, হ্ৃর্দয়ে অমৃতক্রোতশ্িনী । পৃথিবী 

রমণীকে ছাড়িয়া অর্ধবলহীন বিষম ক্ষতি- 

গ্রস্ত। বামাকুল সমাজের নীতি ও ধশ্মের 

রক্ষাবন্ধনী । শাস্তির আবির্ভব, জগতে ঞ্ই 

কথা প্রচার করিতে । শাস্তি পৃথিবীর 

সম্ভান হইলে, অধীর বাঙ্গালী কবি, শাস্তির 

মুখ দিয়] ন্ুধু স্থধু এক আধট] বেফাঁস কথা 

বাহির না করিলে, সোণায় সোহাগ! হইত । 

সত্যানন্দের চরিত্র কিছু স্বপ্নময়, কিছু 

ধীন্্রজালিকত্পূর্ণ, কিন্ত্ত আসক্তি বর্জিত 

এবং কার্য্যময় । তাহার হৃদয়ে মাতৃভক্তি, 

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! এবং তেজ একত্র সমা'বষ্ঠ। 

জটিলতাভেদী তীক্ষু বুদ্ধি এবং সরলতা- 
ময় অন্তর তাহার উচ্চ ভূষণ। কিন্ত 

“কাঞ্চন শৃঙ্গের শীর্ষস্থ মণি যেমন কেবল 

দেবচক্ষুরই বিনোদনকারী, মঙ্থুয্যের হত্তের 

'মবাভারত | 
( খও, ৯ম সংখা । 

অতীত, সত্যাননাও সাধারণ জীবনের পক্ষে ৪ 

তাঈ। অদ্ভুত চরিত্রে জনসমাজের উপকার 

অল্পই হয়। আনন্দমঠের চরিত্র গুলির প্রায়ই 

পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। সত্যানন্দের চরিন্্রও 

কবি ভাল করিয়া! ফুটাইতে পারেন নাই। 

ইহা! প্রভাতের ছবির মত অতি অক্ফ,ট। 

জীবাননের প্রারশ্চিত্তের খেল। খেলিয়। 

বাঙ্গালীর কুন্থম কোমল প্রাণের দুর্বশলত। 
না দেখালেই ভাল হুইত। জীবানন্দের মবৃত- 

দেহ বাঁচাইয়া চারিকুল রাখিতে গিয়া, 

সকল কুলের ধ্বংস হইয়াছে । এ প্রতিজ্ঞ 

নয়, এ প্রায়শ্চিত্ত নয়, স্থুধু ফকি। এর 

চেয়ে সেই অজয়তীরে শ্মশান সাজাইয়া, 
জীবানন্দের মৃতদেহ নিয়া, সেই মাঘিপূর্ণি 

মার নৈশ নিম্তবতা পরিপূর্ণ জ্যোত্ননা 

উদ্ভাসিত, অনস্ত বিস্তৃত নীলাম্বর তলে 

ভারা চন্দ্র সাক্ষী করিয়া, গগনম্পশা জলঙ্ত 
চিতায় পুড়িয়। মর! শাস্তির পক্ষে সহত্র- 

গুণে ভাল হইত, জগতের উপকার হইত, 

জীবানন্দের শ্বর্গলাভ হুইত, প্রতিজ্ঞ'র আদর, 

প্রায়শ্চিত্তের অর্থ থাকিত। পৃথিবী শাস্তির 

সকল দোষ ভূলিয়। যাইত ॥ কল্যাণীর 

স্বপ্নটা কিছু পরামর্শ করিয়া হইয়াছে। 

কল্যানীর জীবনদান আর একটা অসাধারণ 

ঘটন।। 

আননামঠের-যুদ্ধ কাণ্ডে ও ন্বাভাবিকত। 
কম। যায়গায়, যায়গায়, যুদ্ধের সজ্জা 

এবং যুদ্ধকালে অধিনায়কদ্িগের গল্প ও 

রসিকতা বড় শ্বাভাবিক হয় নাই।. কোন 

স্থলে অসংখ্য সেনা মারা গিয়াছে তথাপি 

শান্তির দাড়ীর চুল টলে নাই, খোলে নাই, 
কমে নাই, যা! তাই রহিয়াছে। যাহাই হউক, 
কচিমেয়ে, কচিছেলের পীরিতের কুম্থুমশয্য] 
রচনা করিয়। খ্ুমিয়! ঘুমিয়।  শ্বগে ক্ষুদে 
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ক্ষুদে পরীর সঙ্গে যু'ইফুলেরমালা গথিতে 

গাথিতে বাঁশীতে ভালবাপার গান শোনার 

অপেক্ষা, যুদ্ধক্ষেত্রের ভীতি-প্রকট গম্ভীর 

দৃশ্ত, বিশ্ব-বিকম্পন তূর্ধ্যনিনাদ ভাল 

ল[গিল। অজাত শ্মশ্রু যুবক, পড়। শুন। 

এবং সকল উন্নতির কপালে জলাঞ্জলি দিয়া, 

বিরহের আগুণে জলিয়।, পড়িয়া, ছট্ 

ফট্করিয়া, একবার জলে পড়ে, আবার 

ডেক্ায় ওঠে, এঘৃশ্ত দেখার অপেক্ষা, জাতীয় 

বীরগণ, ন্তায় এবং মানবজাতির পরিত্রাণের 

পক্ষ অবলম্বন করিয়া, সেই বিশ্ববিজয়ী 

নামে হুঙ্কার করিতে করিতে সাহস ভরে, 

বীর দর্পে, সমরক্ষেত্রে ধাইতেছে, ছুষ্ট দমন 

করিতেছে এবং আপনার কুধিরে মায়ের 

পাঁদপ্রক্মীলন করিয়া, হাসিতে হাসিতে 

ক্বর্গে যাইতেছে, এইরূপ কল্পনার তরঙ্গে 

বাঁপ দেওয়াতেও প্রাণের পবিত্র স্থুখ 

আছে। একবার আধারে বিছ্বাৎ চমকিল, 

আর তের বৎসরের অবোধ য়ে, ঘরে 

গিয়।, প্রেমের দায়ে অধীর হইয়া, খাটের 

গায়ে হিজি, বিজি, বাসবদত্বা) লেখে, 

এ গল্প শোনার অপেক্ষা, যুবতী রণো- 

মদিনী হইয়া, মায়ের উদ্ধারের জন্য-_ 

দেশের জন্য--বীর পত্ভীর ন্যায় বীর পতির 

সাহাষ্যার্থ সমরক্ষেত্রে নির্ভয়ে বেড় ইতেছে, 

এইরনপ অন্বাভাবিক কাল্ননিক গল্পও শুনিতে 

ভাল বোধ হয়। 

« কলয়সি করবালং” এ যুদ্ধের হুঙ্কার, 

ন নুত্তন বরের মাথায় বাঙ্গালীর এয়োর। 

ফুল ছড়াইতেছেন ? ছি--ভাই বাঙ্গালী ! 

' তুমি যুদ্ধের বীরত্বে ও ফুলের কোমলতাময় 
স্পর্শ স্থ ভুলিতে পার না? . 

আনন্দমঠের একটী অনুমান খণ্ড 
আঁছে। তাহাতে অনুমান করিতে হইবে, 

নব্যভারত। 78০ 

কল্যান্ীর নিকট প্রথম দেখ! দিবার পূর্ব 

থেকেই, সতভানন্দ তাহার বিপন্ন অবশ্থ] 

টের পাইয়'ছিলেন। কৃল্যানীর শবপ্পের 

কারণ তিনিই। নগরের কারাগৃহে যে, 

সত্যানন্দ দ্বারে গিয়া ফিরিয়া আনিয়। 

মহেন্দ্রকে বলিলেন, “তুমি এখনই খালাস 
হইবে” অন্ুম।ন করিতে হইবে, কোন 

হুত্রে তিনি জানিতেন বা বুঝিয়াছিলেন যে, 

এখনই লোক আঁমিবে। নতুবা এ সকল 

নিতাত্ত অমানুষিক ব্যাপার হইয়া পড়ে। 

আর এঁতিহাসিক ঘটন! দ্বারা অন্গমান 

করিতে হইবে--নগরের মুসলমান রা! 

যেরূপ অকশ্মশণ্য এবং তাহার রাছত্ব 

কালে রাজ্যে যেরূপ বিশৃঙ্খল! উপশ্থিড 

হইয়াছিল, তথ্পরেই যখন তাহার হস্ত 

হইতে ইংরেজের রাজ্য ভার নিয়! শ্শাদন 

করিতেছেন, তখন বলিতে পার--'ইংরে- 

জে বাঙ্গল। দেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার 

করিয়াছেন ।” ইত্যাদি আর৪ এক আধট! 
অনুমান না করিলে চলে না, এবং আনন্দ- 

মঠের অনেক গল্প নৃধু মায়ার ব্যাপার হইয়! 

প্রড়ে। এসকল সত্বেও বর্তমান সময়ে 

আনন্দমমঠের মত গ্রস্থের প্রয়োজন এ দেশে 

যথেষ্ট। ্ 

“ বন্দে মাতরং” ইত্যাদি এই গাথাটা 
জলস্ত মাতৃ ভক্তির প্রবাহশ্বরূপ। বঙ্গের প্রতি 

সম্তান, যে দিন প্রাণ খুলিয়া, নীল আকাশ 

বক্ষ কম্পিত করিয়া, এই সঙ্গীত গাইবে, সে 
দিন আরমায়ের মুখ কেহ মলিন দেখিতে 

পাইবে না॥ মাতৃ-ভূমিকে কেমন করিয়! 

প্রণে গাথিতে হয়, কেমন করিয়৷ তন্ময় 

হইতে হয়, কিরূপে আসক্তি এবং বাসন! 

ত্যাগ করিয়! প্রতিজ্ঞ পূর্ববক তাহার পুজায় 

প্রাণ, মন, জীবন দান করিতে হয়, সত্তা- 
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নের চিত্র, অসম্পূর্ণ হইলেও, তাহার জলঙ্ত 

নৃষ্ঠাত্ত । আমরা বিশ্বাস করি, বঙ্ষের মহা" 

গায়ক আজ আননমঠে যে সঙ্গীত গাক্টয়।, 

হদয়ের যে জলজ ভাবজোতে এই মৃত 

জাতিকে ভাসাইলেন, বঙ্গের সম্তানগণ, 

এ উপকার তনস্ত কালেও ভুঁলিবেন না। 

ছুঃখের বিষয়, আনদ্দমঠের ভাষাও ঠিক 

বন্ধিম বাবুর লেখনীর উপযুক্ত হয় নাই। 

আমরা বঙ্ষিমবাবুকে সম্মান এবং ভক্তি 
করি। তাহার গ্রতিভা অসাধারণ, কবিত 

গ্বায়-উদ্ত্তকারী এবং সমুচ্চভাববাঞ্জক | 

তীঙগার শিষ্যের শিষ্য শ্বীকার করিতেও 

আমর কুষ্ঠিত নই। অতএব “দ্বিষত্তিমন্দা- 
শ্চরিতং ম্থাত্বনাং+ কালিদাসের এই নীতির 

অন্ুবর্ভী হইয়া, আনন্দমঠের সমালোচনা 
করিলাম না) আনন্দমঠের শিক্ষা, বঙ্গ 

সমাজ সাদরে গ্রহণ করিবে। এই শিক্ষার 

ভালমল বিচারে আমাদের' কর্তব্য জ্ঞান, 
আমাদিগঞ্ষে উদ্বেজিত করিয়াছে । আমা- 

দের মতে' আমলামঠ লিখিতে গিয়া, বঙ্কিম 

বধু. ধিশেষ কৃতকার্ধ্যত! লাভ করিতে 

পারেন নাই। আনন্দমঠ প্রায় আগাগোড়? 

ম্যাট্লিনীর জলত্ত জীবন্ত ইতিহাসের ছায়ায় 

অক্কিত। কিন্তু সম্তান, অস্ধশক্তির' উপা- 

সক । সে শক্তি পাশব। এই শক্তির গর্ডেই 

অষ্টীনশ শতাব্দীর ফাঁন্সের লোমহর্যণ 
ব্যাপার নিহিত ছিল। নীহিলিষ্ এবং 
যোনিয়ালিষ্টগণ এই পৈশাচিক শক্তির উপা- 

সক। ভাবী ইয়রোপ বক্ষে যে খাগবাগি 

ধুযারযান' অন্থুমিত হইতেছে, যদি জলিয়া 

উঠে, বলির--লে মহা দাহও এই বিষময় 
শক্তির গরলময় ফল । আনন্গমঠে সম্তান- 
গণ এই শক্তির সেবক। ইহ] নীতি এবং 

ধর্ঘ জন বর্জিত | ছোট ছোট সত্তা্ন,. 

নবাভারতণ (১ম খত, ৯ম সংখা? 

লুট পাট করে, নির্দোষী গ্রশ্থের বাড়ী গিরা 

" গোপিনী ” তল্লাস করে, ঘরের: টাকা 

কড়ি কাড়িয়! নেয়, দোকানের গরবা কাড়িয়া 

ধার, আর থরে আগুন দেঁয়। বড় বড় সম্ভান 

হাওয়ালদারের চাউল লুটিয়! বৈষ্ণব সেবায় 
লাগায়, কোম্পানীর টাকা! লুর্টিয়া ভাগার, 
পূর্ণ করে। এ ছুনীতিকে পাপ মনে করে 

না। ভবানন্দ তাহার যুক্তি জানেন , মহেশ 

কবে বুঝাইয়। দিয়! ছিলেন, ও কাজে দোব 
নছি। ভবানন পরম্ত্রীর প্রতি, মহেন্দ্র 

মঞ্চ বন্ধুর ভ্রীর প্রতি, পাপ আশা পোষণ 

করেন। শান্তি পরপুরুষের, নিকট উপ- 

জ্রীতব অলীকার করিয়া বাজি রাখিভে পারে, 

এক্ষথ পূর্বেই বলিয়াছি। এই অন্ধ শর্তির 

উপাসক, নীতি ও ধশ্মজ্ঞান শৃন্ত সন্তানের 

সহিত, পবিভ্রাত্ব ম্যাট সিনীর নাম করিভেও 

লজ্জ। এবং দুঃখ বোধ হয়। নিমাইয়ের 

বাড়ীতে শাস্ত ও দীবানন্দের আলাপ সুন্দর 

বোধ হইল। ভবানন্দের সহিত কল্যানর 

আলাপের মধ্যে কিছু গভীর অর্থ আছে। 

কল্যনীর শেষ কথ], তাহার মনের বল এবং 

তেজের পরিচায়ক। ধারানন্দ গোসাঞী, 

ভবাননের কাছে, কতকট। মিথ্যা! চালাকি 

করিয়াছেন । সত্যানন তাহার গ্ররোচক। 

সম্ভতানগণের নীতি জ্ঞান অতি দুষিত ॥ 

মহাপুরুষ হইতে সত্যানন্দাদি সকলেই এই 

দোযাশ্রিত। 

গ্রস্থকার স্থানে স্থানে চমৎ্কারিত্ বা 

অদ্ভুত রসের অবতারণা করিতে ধিশেক 

দক্ষতা দেখাইয়াছেন। উপক্রমণিকাতে; 

সেই হুচি-ভেদ্য তমসাচ্ছন্ন। নৈশ নিশ্তদ্ধ- 

তাময় গহন অরণ্য ভেদ করিয়া যে. 

গভীর প্রশ্ন উত্তর উঠিতেছিল, গাহা পাঠ: 
করিতে করিতে মনে বেগ" অভুতে রসের 
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১ সঞ্চার হয়। অর্ধ মুচ্ছিভা, অর্ধ নিদ্রিতার 
সায় স্বপ্রময় চেতনা কল্্যার্ীর নিকট সেই 
জ্যোৎ্নাসিক্ত অরণোো সত্যানন্দ প্রভূ শুভ্র 
বেশ, শুত্র শ্ক্র ধারণ করিয়া « হরে মুরারে: 

মধুকৈটভারে * গাইতে গাইতে দর্শন 

দিলেন । মৃত নিকটবর্তী দেখিয়া, মছে- 
শ্রের কোলে মাঁথ! রাখিয়। বীণা-নিন্দিত পরে 

কল্যাণী গাইতে লাগিল “হরে মুরারে মধুকৈট 
ভারে।” শোকার্থ মহেন্র প্রাণ ভরিয়া, 
সদয় ভাসাইকা, উন্মতের ন্যায় সেই সঙ্গে 

গাইতে লাগিল «হরে মুরারে মধুকৈট 
ভারে ।” অমনি আনন্দ কানন হইতে গভীর 

বঙ্কার উঠিল, “হরে মুরারে মধুকৈটভারে !” 
তিনন্বর একত্র হইয়! স্ুধার সাগরে বন্যা 

বহাইল, কানন ভূবিয়! গেল, প্রান্তর ভাসিল, 

নদীর কলরব, পাতার মর্শর ধ্বনি, পক্ষীর 

মধুরশ্বর, গাইতে লাগিল “ হরে মুরারে মধু 
কৈট তারে * জগৎ সেই গীতিময় হইল । 

শাস্তি গৃহ হইতে বাহির হইয়া সেই রাত্রিতে 
একটী গান গাইয়! গ্রামবাসীদিগকে চম- 
কিত করিল। আবার নেই শীকাণী ইংরেজ 

সেনাপতি সাহেবকে বৌক। বনাইয়া, শাস্তি 

গাইল--«এ যৌবন জল-তরঙ্গ রোধিবে কে? 
ইত্যাদি ।” সারঙ্গের স্বরে মিশিয়। দূর অরণ্যে 
স্বর তরঙ্গ উঠিল--« এ যৌবন জল-তরঙ্গ 
রোধিবে কে? ইভ্যার্দি।” অবশেষে শাস্তি 

গাইতে গাইতে ছুটিল, সেই সারগের স্বরে 
যিশিয়। সেই স্বর ও গাইতে লাগিল । পরি- 

শেষে সেই লতা-কুটারে শান্তি আর জীবা- 
নন্দের সাক্ষাৎ হইল। আর এক দিন শাস্তির 

সঙ্গে সত্যানন্দের গানের মহুল। চলিল। 

আবার একদিন ব্যাকুল চিত্ত ভবাননোর 

প্রার্থনার উত্তর নৈশকানন ভাসাইয়। আকাশে 

একবার মাত্র উঠিয়াই নীরৰ হইল । ইত্যাদি 

মবাভারত। 
ছী 

৪৯৭ 

ইত্যাদি। এই লকল শ্টানেই কবি পাঠ- 

কের প্রাণে প্সের জাবিল, উশ্্রজালিক 
ভাব বিস্তার করিতে চেগ্ী করিয়ছেম। কিন্তু 

পাঠ করিতে করিতে লময় সময় ভায়। কফমলা- 

কাস্তকে মনে ঈপড়িতে লাগিল। ধে দিন 

মাত্রা কিছু বেশি হইত, সেই দিন, তাহার 
মুখে এই রকম অনেক কথা শুন! গিয়াছে। 

রসিকতা গুলি স্কানে স্থানে যজ্ঞ নষ্ট করি- 
য়াছে বটে, কিন্তু মি বোধ হুইল । 

কবি নিজ কলমে আননামঠকে উপ- 

স্সটাস বলির়। কোথাও কিছু বলেন নাই। 

সাধারণের বিশ্বাপানুসারে আমর] এই খরস্থকে 

উপন্যাস মনে করিয়াছি । উহাকে রূপকময় 

আখায়িক। বলিলেও বল। যায়,কিন্ত তাহাতে 

আননমঠের গৌরব কিছুই থাকে ন1। 

উপদেশ কিন্বা যুক্তিতর্ক অনেক সময় 

মানবের মনের উপর দিয়া পদ্মপত্রের জলৈর 

মত গড়াইয়। যার। কিন্তু ভৎপরিবর্তে 

উপযুক্ত বর্ণে কোন চিন অঙ্কিত করিতে 

পারিলে, মন্গযোর প্রাণে তাহা পাষাণী-- 

স্কনের গ্যায চিরদিন চিত্রিত থাকে । নাটক 

বং উপগ্ভাস। এই চিত্রের চিত্র পট। 

কবি নাটকে, অত্ততঃ কোন জাতির সাধা- 

রণ চরিত্র সংগ্রহ করিয়া, সেই বর্ণে আদর্শ 

স্ত্রী পুরুষের ছবি অস্কিত করেন। নাট- 

কের এই চিত্র ন্তুধু অন্তর্জগৎ্ নিয়]। 
নাটকের নায়ক নায়িকা, মানবজাতির সাধা- 

রণ নিয়মান্গসারে আপনাদের কার্ধয করিয়া 

যান। রঙ্গ ক্ষেত্রে সেই- কার্ধ্য অভিশীত 
হয়। উপস্ভাসের এই চিত্র সুধু অততর্জগৎ, 
নিয়। ময়, অন্তর এবং বহির্জগৎ নিয়া । 

উপগ্ভাসে কবি, একবারে. নায়ক-নায়িকার- 

কর্ম বহিজ্জগতের সহিত তুলন1 করিয়া 
বর্ণনাপূর্বক পাঠককে বুখাইয়া দেন । অভি- 



৪০৮৮ নব্যভারত । (১ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা । 

নেতার সাহাযা বিনা! পাঠক নিজেই সেই । লেখক ব| কবির হাতের এই চিত্র । আনন্া- 

ছবি প্রাণে গাথিয়া রাখিতে সমর্থ হন। 

নাটক বা উপগ্ভাসের এই চিন্ত্র যত অধিক 

সংখ্যক মানবের আদর্শ হইবে? গ্রস্থ তত 

উন্নত হইবে । এই গুণে কালিদান বা সেকৃস্ 

গ্বীয়র জগৎ বিখ্যাত কবি-_মহাকবি। অভি- 

জ্ঞান শকুস্তল এবং সেকৃসপীয়রের নাটকা- 

বলী সাধারণ মানব জাতির আদর্শ স্থানীয় । 

আনন্দমঠের কবি, আনন্দমঠের চিত্রগুলি, 

ধু বাঙ্গালীর আদর্শও করিয়। উঠিতে পারেন 
নাই। ছুঃখ হয়, বঙ্গের প্রধান উপন্যাস 

মঠের শেষ শিক্ষা, পূর্ণধর্্ম, পূর্ণ শিক্ষা চাই। 

মস্ভানের অর্ধধর্ম,। অর্ধ শিক্ষায় দেশের 

প্রকৃত মঙ্গল হইবে না। কৰি সত্যানন্দ আর 

মহ্থাপুরুষের যোগে সেই পূর্ণধর্ম্ন, পূর্ণশিক্ষা , 

দেখাইতে চাহিয়াছেন। এ যোগ অস্ফুট 

হইয়াছে । ভাল হয় নাই। ঈশ্বর আমাদের 

আশার অন্ধকার গগনে উজ্জ্বল স্মুখ- 

তারার শ্বরূপ বঙ্কিম বাবুর মুল্যবান জীবন 

স্থদীর্ঘ করুন। ভবিষ্যতে হয় ত জাঁশ? পূর্ণ 

হউবে। 

বাল্মীকি ও বেদব্যাস 1 নং ২ 

যুধিষ্টিরের রাজত্বকালে সপ্তর্বিমগ্ুল মঘা 
নক্ষত্রে ছিলেন । তাঁহার ২৫। ২৬ বৎসর 

পরে “শক' কাল আরম হয়। এক্ষণে 

১৮০৪ শক, গতিকেই উভয় অস্ককে যোগ 

দিয়া ৪৩৩* বৎসর হইল যে যুধিষ্টির রাজত্ব 
করিয়াছিলেন, তাহ! পরিশুদ্ধ রূপে আমর! 

স্থির করিতে পারিলাম। পরীক্ষিতের জন্ম 

হইতে নন্দরাজের রাজ্যাভিষেক পর্ধ্যস্ত 

১১১৫ বৎসর অতীত হইয়াছিল। অত- 

এব ননরাজ কত দিন হইল রাজা হইয়া- 

ছিলেন ভাহাই জানিতে পারিলে, পরী- 

ক্ষিতের জন্মকালও আমর। নির্কিম্বে স্থির 

করিতে পারি। পরীক্ষিতের রাজত্ব সময়ে 

সপ্তর্ষি মঘ! নক্ষত্রে ছিলেন এবং এক এক 

নক্ষত্রে সপ্তর্ধি মণ্ডল শত ব্সর অবস্থিতি 

করেন। এইক্ষণ এন্রাঙ্ম কতদিন হইল 

রাজা হইয়াছিলেন, তাহাই লাভ করিতে 
পারিলে বর্তমান মময়ে সপ্তর্ষ, যে কোন্ 

নক্ষত্রে আছেন, তাহাও আমর] বলিতে 

পারি। 
অনস্তর ৩৩৯৭ বৎমর হইল অথর্ববেদ 

সঙ্কলিত হওয়া সত্য হইলেও তন্ছারার 
রামায়ণ রচয়িতাঁর নবীনত্ব প্রতিপন্ন কর! 

যাইতে পারে না। যেহেতু সঙ্কলিত শব্দের 

অর্থ রচিত নহে। সংগৃহীত অর্থাৎ পুস্তকা- 

কারে নিবদ্ধ করা বুঝায়। প্রতিবাদী 
মহাশয়ের যে এস্বানে সঙ্কলিত শব্দের 

অর্থ রচিত হওয়1 বলিয়াছেন, উহ! তীহা- 

দের ভ্রম ₹১২)। ৩৩৯৭ বৎসর হইল অধর্বববেদ 

(১২) এই চতুর্থ বেদখ।নি কোন সময়ে বিরচিত 
হইয়াছে, তাহ! নিশ্চিত হইলে আমর! বাঁশ্সীকির 

নিকটবর্ডা হইয়া পড়িব। পাঠক! এই সাধনটী 
অসাধা নহেঃ অথর্ব বেদের ১৯ কাণ্ডের ৪৪সুক্তে 
দুষ্ট হয় যে, উহার সঙ্ক”ন কালে কৃত্তিকানক্ষত্র রাশি 
চক্ষের প্রথমে এবং অশ্লেষার ' শেষে অর্থাৎ মথার 
প্রথমে জ্রান্তিপাত হইর।ছিল। এস্বলে ভ্রিকোণ” 
মিতি এবং জ্যোতিষ শুত্রামূসারে গণনা করিলে, 
নি শ্তত হয় যে, ৩৩৯৭ বৎসর (১৪) অতীত ' হইল 
অধর্ববেদ দন্কলিত হইয়াছে . 
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« রচিত হইয়া থাকিলে মহাভারতকেও 

তাঙ্াঁর পূর্ববর্তী বলিতে হয়। অপর, ৪০৩০ 
বসর হুইল যুধিষ্টিরেরা রাদত্ব করিয়া 

ছিলেন । কিন্ত অথর্ববেদ ৩৩৯৭ বহসর 

হইল রচিত হইয়াছে, এই যদি আমরা 

বিশ্বাস করি, তাহা হইলে যুধিঠিরের ৯৩৩ 

বৎসর পরে অথর্ব বেদ হওয়। নিশ্চিত হয় । 

যুধিষ্টিরের ৯৩5 বত্মর পরে যে অথর্বখেদ 

রচিত হইল, সেই অথর্কবেদী অঙ্গিরসের 

উপাখান এত দীঘ্বকাল জীবিত থাকিয়া 

ক্ুষ্জ দ্বেপায়ন ব্যাস কখনই মহাভারতে 

লিপিবদ্ধ কৰিতে পারেন ন1 (১৩)। যাহাই 

হউক, মহ্তাভারতের পূর্বেই যে অথর্ব 

বেদ সঙ্কলিত হইয়াছে তাহ! শ্রীমত্াগবতের 

প্রথম স্বদ্ধে স্প্ই প্রকাশ আছে । (১৩)। 

বেদ যে হিন্দুদিগের আদি ধন্ম শাস্ত্র, 

এবং বেদ বলিতেই যে খকৃ, সাম, যু 

ও অথর্ব এই চারি বেদকেই বুঝায়, তাহা 
আর প্রমাণ দ্বারা দেখাইতে হয় না। 

কারণ, এ একটী প্রধান গ্রপিদ্ধ কথ]। 

যাহা হউক, তথাপি অথর্ব বেদ যে কত দুর 

গ্রাঁচীন গ্রন্থ, তাহ। প্রমাণ দ্বারাও প্রদ- 

শিত হইতেছে। র 

“যদ মতস্য/বতারেণহরিণ। বেদ উদ্ধৃত । 
তদ1] শেষশ্চ তত্রৈব বেদত্পাঙ্গমবাপ্তবান ॥ 

ধর্থ ভান কল্পপ্রমের ৮ সংখ।ার ৪4৫৭ পৃষ্ঠা দেখ। 

১৩ মহাঁভারভীয় উদ্যোগ পর্ধব দেগ। 

১৩ খগ্যজুঃ সামাথর্ববাপা| লেদাশ্চত্ার উদ্ধৃতাঃ। 

ইতিহাল পুরাণঞ্চ পঞ্চমে। বেদ উচ্যতে ।২১ তএব 

বেদা-ছুমেধৈ-ধা্যস্তে পুরুষর্যখা। এবঞ্কার 

ভগবান্ ব্যাসঃ 'কুপণবৎসলঃ$। ২৫ স্ত্রীশৃদ্রদিন 

বন্ধুনাং এয়ীন শ্রুতি গোচরা:। কর্ম শ্রের়সী হুঢ়ানাং 

শ্রেয় এবং ভবেদিহ | ২৬ ইতি ভারত নাখ্যানং 

কৃপয়া মুনিনা কৃতং॥ ইত্যাদি। 
অন্ুুক্রমণিকাধায়। 

৫খ 

নব্যভারত। 8৩০৯ 

জথর্বাস্তর্গতং সম্যগায়ুর্কেদগ লব্ষবান 

একদা স মহীবৃত্বং দ্রং চর উবাগতঃ॥ 

চানক গ্রাম নিবাশী নারায়ণ রায় কর্তৃক 
সংগৃহীত, আয়ুর্ধেদ দর্পণ ॥ ১৪ 

যে ক'লে মৎ্ম্যাবতার হুরি কর্তৃক বেদ 

উদ্ধত হয়, সেই সময়ে অনস্ত সাঙ্গবেদ ও 

অথর্ব্ব বেদাস্তর্গত সম্যগাযুর্বেদ লাভ করত 

একদা তিনি পৃথিবীর অবশ্থ! দৃষ্টি করিতে 
চরের ম্যায় আগত হইলেন ॥ 

“ বিধাতাথর্ধবর্বপ্গ মাঘুর্বেদং প্রকাশয়ন্ । 

স্বনাম্ন। সংহিতাঞ্চক্রে লক্ষশ্নোকময়ীমুভুং |% 

রক্ষা অর্ধ বেদের সার ভাগ আমুর্ষে- 

দকে প্রকাশ করিয়। তাহার পরে সরল 
ভাষায় লক্ষ শ্লোক বিশিষ্ট ব্রন্মসংহিতা রচন] 
করেন। 

“ ইহ খলাধুর্কোদে। নাম যছুপাঙ্গমথ্র্-_ 
বেদসাছুৎ্পাক্গৈব প্রজাঃ শ্লোকশতসহত্র- 

মধ্যাযসহঅঞ্চ কৃতবান স্বয়স্তু 1” 

সুশ্রুত সংহিতা । 

বর্গ! প্রজ! স্থ্টি করিবার পূর্বেই অথর্ব 
বেদের উপাঙ্গ এই আযুর্বেদ এক লক্ষ প্লোক 

এখং সহঅ অধ্যানে বিতক্ত করিয়া প্রণয়ন 

করিয়াছিলেন । 

« তরাপর। খথ্েদো যভূর্ধেদঃ সামবেদে। 

হথর্ব বেদঃ শিক্ষা কল্প! বাাকরণং নিরুক্তং 

চ্ছন। জ্যোতিবমিতি । অথপরা যয়। 

তদক্ষর মধিগমাতে |” মুগডকোঁপনিষৎ। 

পৃথ্থেদ, বজুর্বকেদ, সামবেদ, অথর্বববেদ, 

শিক্ষা,কল্প, ব্যাকরণ, নিকুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, 
এ সকল অশ্রেঞ্ বিদা। এবং যে বিদ্যা দ্বার! 
অবিনাশী পরব্রক্ষকে জান! যাইতে পারে, 
তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা । 

১৪ ইহাতে চরক, তুশ্রুত, হারীত শুস্থৃতির 

বচনাবলি সংগৃহীত হইয়াছে। 
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পাঠক! ব্রহ্মার মানস পুত্র যে অঙ্গিরস 
(১৫) তিনিই অথর্ববেদী ব্রাহ্মণ । (১৬) 

অতএব অথর্ববেরদদ ঘে কত প্রাচীন, তাহ 

অধর্বাঙ্গিরস 'এই কথা হইতেই বিশেষ রূপে 

জানিতে পারা যায় । 

পৃথিবীতে সর্বসহিত যখন অগ্টাবিংশতি 

বেদব্যাসের জন্ম হওয়া পুরাণীদিতে প্রকাশ 

আছে, তখন মহাঁভারতকর্তা বেদব্যাসের 

শিষ্য হইতেই যে যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় 

শাখার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা আমর! 

শ্বীকার করি না । এ সন্বন্ধে গ্রতি পক্ষ মহাশ- 

য়েরা ষে প্রমাণ উদ্ধত করিয়াছেন,তাহাতেও 

ব্যাস শিষ্য, এই মাত্র জানিতে পারা যায় । 

(১৭) আমাদের বোধ হয় যে, বৈশম্পায়ন 

ইহতে ষজুর্কেদের তৈত্তিরীয় শাখার উৎপত্তি 

হইয়াছে। তিনি প্রথম ব্যাসের শিষ্য হইবেন। 
“ রামায়ণের আদিকাণ্ডের দ্বাত্রিংশ 

অধ্যায়ে লিখিত আছে, (১৫) “ তৈত্তিরীয় 

শাখাবিৎ আচার্ধ্য কৌশল্যাকে আশীর্বাদ 
করিতে আইসেন ।” 

« (১৫) কৌশল্যাংচয আশীনির্ভক্ত 
পয্যুপতিষ্ঠজি। 

আচার্যযতৈত্তিরীয়ান। মভিরূপশ্ঠ বেদবিৎ। 
১৫৩ 

৪ ভাগ কল্পক্রমের ৮ সংখার ৪৫৮ পৃষ্ঠা । 

১৫ ভূগুংপুলস্তং পুলহং ত্রতুমঙ্গরসস্তথা। 

মরীচিং দক্ষ মত্রিঞচ বশিষ্ঠফৈ'ব মানপান্। ৫ 
নব ত্রাঙ্গণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গত।2। ৬ 

উত্যাদি। 
৭ অধ্যায় ১অংশ, বিষণ পুরাণ । 

মহাভারত আঁদিপর্ধের ৬২ অধায়ের ১* ও 
৮১১ অধ্যায়ের ১।৪ শ্লোক দেখ। 

১৬ মহাভারতীয় উদেগোগ পর্ধ দেখ। 

১৭ বজর্রেদতরেো: শাখ। সপ্তবিংশন্মহ। মতি: | 

বৈশস্পায়ননামানৌ ব্যাস শিব্যশ্চকার বৈ। ১ 
ধঅধ্যায় ॥ তৃতীয়াংশ, বিষ্ুপুরাণ। 

নবাভারত। (১ম খণ্ড, ৯ম নংখ্যা। 

আমরা কক্পক্রমোধূত উল্লিখিত রামা-, 

য়ণ বচনটি বালীকি রামায়ণের আদ্দিকাণ্ডের 

দ্বত্রিংশ অধ্যায়ের কোথাও দেখিতে পাই- 

লাম না। পরিশেষে সমস্ত আদিকাণ্ডে 

অনুসন্ধান করিলম, তাহাতেও উত্তবচন 

দেখিতে পাইলাম নী। প্রতিবাদী মহাশ- 

য়েরা & বচনটী যে কোন্ রামায়ণ হইতে 

বাহির করিয়াছেন, তাহা তাহারাই বলিতে 

পারেন। যাহ] হউক বালীকি রাঁমায়ণের 
আদিকাণ্ডের দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের পঞ্চদশ 

শ্লোকটা নিয়ে উদ্ধৃত কর! গেল; পাঠক- 

মহাশয়ের! দৃষ্টি করিবেন। 

তাঃ সর্বাগুণসম্পন্ন।ঃ রূপযৌবন সংযৃতাঃ। 
দৃষ্ সর্ববাত্মকো। বাযুরিদং বচনমব্রবীৎচ। ১৫ 
অতএব রামায়ণে তৈত্তিরীয় শাখার 

উল্লেখ থাক সপ্রমাঁণ করিয়া যে প্রতিবাদী 

মহাশয়ের! রামায়ণ প্রণেতাকে মহাভারতের 

পরবতী বলিয়াছেন, তাহা সত্য হই 
তেছে না। 

রামায়ণের ঙকটী শ্লোকের সহিত মন্থু- 
সংহিতার একটী শ্লোকের এক্য দেখিয়া 
(১৮) প্রতিবাদী মহাশয়ের! এই কথা বলেন 

যে, বর্তমান মন্্সংহিতার রচন] প্রণালী 

যখন অতীব প্রাঞ্জল, তখন উহা আধুনিক 

কোন ব্যক্তির র্চিত। যেহেতু, সত্য- 

১৮ রাজদ্িধৃত দণ্ডাশ্চ কৃত্বা পাপানি মাঁনবাঃ। 

নির্মল। ন্বর্গমায়াস্তি সন্তঃস্থকুতিনো যখা। ৩১ 

শাসনাদ্বাপি মোক্ষান্তেনঃ পাপাৎ প্রমুচাতে। 

রাজাত্বশাসনপাপন্য তদ! প্লোতি কি্বিবং। 

কিছ্িদ্ধ্যাকাঁও ১৮ সর্গ। 

রাজনিধূত দণ্ডাশ্চ কৃত্ব! পাপানি মানবাঃ। 

নির্মলাঃ হ্বর্গ মায়াস্তি সম্ত:হ্কৃতিনো যথা । ৩১৮ 

শাননাঘাপিমোক্ষাদ্। স্তেনঃ স্তেয়াধিমুচাতে। 

অশাপিত্বাতু তংরাঙ্গ! স্তেনস্যাপ্পোতি.কিত্িষং ৩১৬ 

মনুসংহিতা। 
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ঃযুগের গ্রন্থ এঁ রূপ প্রাঞ্জল কোন মতেই 

হইতে পারে না। অতএব বাল্সীকি যখন 

বর্তমান আধুনিক মন্ুসংহিতার বচন রামা- 

য়ণে সংগ্রহ করিয়াছেন, তখন তিনি কৃষ্ণ 

দ্বৈধায়ণের অনেক পরবস্তাঁ । 
উল্লিখিত আপতভিটী খগুন করিতে 

গিয়া আমর! প্রথমত এই কথা বলি যে, যে 

সময়ে বঙ্গদেশ ঘোরান্ধকারে আবৃত হইয়া- 

ছিল, ধর্মের ভাণ করিয়! কালে বাঙ্গালী 

হিন্দুরা প্রত্যেক দিনে সহম্্র সহশ্র রমণীর 

প্রাণ সংহার করিতেন, যে সময়ে আপন 

সদ্যোজাত শিশুকে মাতা অনায়াসে গঙ্গা- 

সাগরে বিসর্জন দিতেন, এবং পুত্র মাতাকে, 

জাতা ভগিনীকে ও পিতা কন্যাকে শচ্ছন্দ 

চিত্তে জ্লস্ত চিতায় নিক্ষেপ করিয়। দগ্ধ 

করিতেন, সেই সময়েই ধদি বঙ্গদেশে রাম- 

মোহন রায়ের জন্ম হইরাছিল, তবে সত্য- 

যুগেও স্থলেখক থাক! অধিকতর আশ্চার্ষ্যের 

বিষয় কি? 

পাঠক ! প্রতিবাদী মহাশয়ের] যে বলি- 

য়াছেন, বর্তমান মন্ুনংহিত। কৃষ্ণ ছপায়নের 

পরে রচিত হইয়াছে, তাহা! আমরা ম্বীকার 

করিলাম, কিন্তু মন্থনংহিতা৷ যখন সত্যযুগের 
ধন্ম শাস্ত্র (১৯) তখন পুরাতন একখানি মহ 

যে ছিল,'তাহাতে কোন সনেহ থাঁকি- 
তেছে না। অতএব বাল্লীকি বর্তমান মঙ্ু- 

সংহিতাঁর বচন রামায়ণে সংগ্রহ করেন নাই। 

তিনি প্র/চীন মন্ুর অর্থ স্কলন পূর্বক রামা- 

য়ণে যে শ্লোক ছুইটী রচন। করিয়াছেন; বর্ত- 
মান মন্কারই স্বীয় গ্রস্থকে প্রাচীন বলিয়! 

' লোকের বিশ্বাস জম্মাইবার মানসে দেই বচন 

১. “কৃতেতু মানবো ধর্ম স্ত্রতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ | 
স্বাপরে শঙ্খ লিথিতঃ কলৌপারাশরঃ শ্বৃতঃ।" 

| গ্রথমাধ্যায়। পরাশর সংহিত| | 

নব্যাভারত। ৪১১ 

ছুইটী আপনার গ্রন্থে সংগ্রহ করিয়াছেন । 

আমরা তর্ক স্থলে এই কথাটী বলিলাম, 
কিন্ত বাস্তবিক পক্ষে ভিন্ন দেশের হুই 

বাক্ষির মুখ হইতেও যে অবিকল একটা 
শ্লোক বাহির হইতে পারে, ভাঙা বহুদর্শ 
পাঠক বোধ হয় কোন মতেই অস্বীকার 

করিবেন না । 

কেহ কেহ নিক্ললিখিত হেতু দেখাইয়! 
রামায়ণ প্রণেতা বালীকির রাম জন্মিবার 

পরে তূতলে প্রাছ্ভূ্ত হওয়া প্রকাশ 
করেন । তাহারা! বলেন, বাল্লীকি ভৃগু 

কুলোত্পন্ন। (€(২*) এবং পরশু রাম ও 

ভগুবংশীয় । রাম আর ভৃগু রাম যে (২১) 

এক সময়ে জীবিত ছিলেন, রামায়ণে ভাহ! 

স্পইই প্রকাশ আছে। ভৃগু হইতে যষ্ঠ 

পুরুমে আমর। পরশু রাঁমকে দেখিতে পাই, 

(২২) কিন্ত বাল্সমীকিকে দেখিতে পাই 

না। 

২* « খ্বক্ষোহভূত্তার্গবন্তল্মাৎ বাঙ্সীকিরধোতি- 
ধীয়তে । 

বিষ পুরাণ । 

“রাবণাস্তকরে। রাজা রঘুণাৎ বংশ বদ্ধনঃ | 

৭ বান্মীকিরধসা চরিত চক্রে ভার্গব সপ্তমঃ।* 

মৎনা পুরাণ। 

২১ “রামং দাশরথিং বামে! জামদগ্রাঃ প্রপুজিতঃ। 

ততঃপ্রদক্ষিণং কৃত্য জগামাত্মগ্তিং প্রভুঃ।৮ ২৪ 

৭৬ সর্গ রামায়ণ। 

২২। “জনা মুৎপাদয়াষাস পুত্রং ভূগুরনিন্দিতং | 

চাবনং দীপ্ত তপসং ধর্মাক্মমনং যশন্িনং | ৪৪ 

আরুধীত্ব মনোঃ কনা! তসা পর্বী মনীষিণঃ। 

উর্বস্যতু সমভবছুরুং ভিন্বা মহাষশ121 ৫৬ 

ধচিকপ্বসা পুত্রস্ত জমদগ্রি শুতোহ ভবৎ। ৪+ 

৪প গ্লোক দেখ। ৬৩ অধ্যায় মহাভারত। 

“ধচিকম্ঘ মহা তেজ: পুত্রসা। প্রতিকশ্খ্রণঃ | 

পিতুর্ধমদদৌদিব্যৎ জমদগ্রেমহাত্মনঃ।" 
৭৫ সর্গ, যামায়ণ। 



৪১৫ 

ভত্তএব বাল্সীকি রাম ও ভৃগুরামের অনেক 

পরে ভূলে প্রাছুভূতি হইয়াছিলেন। পরন্ত 

ব্রহ্মা হইতে পঞ্চম পুকষেই আমরা কুষ্ণ 

প্বৈপাক্নন ব্যাসকে দেখিতে পাই (২৩) 

অথচ এদিকে ব্রঙ্গা হইতে সগুম পুরুষের 

নিষ্েও- বালককে দেখিতে পাওয়। যায় 

না। (২৪) এব বশিষ্টের জন্মের অনেক 

পরে বরুণের য্তে ব্রহ্মার (২৫) হ্াৎ্পদ্দ 

হইতে যখন ভূগড মুনির জন্ম হয়, তখন 

বাক্সীকি হইতে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদবাসি যে 

অনেক প্রাচীন, তাহাতে কোন সনোহ 

থাকিতেছে না। 

আমাদিগের নিকট উল্লিখিত মত সঙ্গত 

বলিয়া বোধ হয় না । মহাভারতে দেখিতে 

পাওয়! যায়, ভৃগু বংশ অনেক । (২৬) 

ভূগুবংশীয় উর্বনন্দন খচীকের এক শত 

পুত্রের সস্তান পরম্পরায় যে অবন্দীমণ্ডল 

আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহা মহাভারতীয় আদি- 

পর্ধের ৬৩ অধ্যায়ের ৪৮ ও ৪৯ শ্লোকে বিল- 

২৩। ব্রঙ্গা তৎপুত্র বরিষ্ট, তৎপুবে শক্তি, তৎপুত্র 

পরাশর, তৎপুত্র বাস। 

ক্ষ, তৎপুত্র ভৃগু, তৎপুত্ত্র যান, তৎপুত্র ওকি 

তৎপুত্র ধ্রটীক, তৎপুত্র জমদগ্মি, তৎপুর্প পরশুরাম । 

২৫ মহাভাররীয় আদিপর্ধবের ৫ অধ্যায়ের ৭ 

ও ৬৩ অধ্ায়ের ৪১ শ্লেক দেখ। 

২৬। “অন্যযুৎপাঁদয়ামাস পুর্রং ভূগুরনিলদিতং | 

চ্যবনৎ দীপ্তসপসং ধর্মাত্ানং যণব্িনং |” ৪৪। 

“আঁরুধীতুমনে|ঃ কন্যা তসা পত্বী মণীষিণঃ | 

ও্ধঃ দতু মমভবছুরুং ভিত্বা মহাযণা1:| ৪৬ 

গ্চীকন্তস্য পুরজ্ত জমদগ্রি স্ততোহ ভবৎ।"'8৭ 

এতদ্বাতীত ৪২। ৪৮ ৪৯ গ্রোক দেখ । ৬১অধ্যায় 

আদিপর্বব। 

গ্ঠাবনস্যতু দায়াদঃ প্রমতির্দাম ধান্মিকঃ। 

হিরা হি পুত্রো স্বতাচাংর রুকুচাতে। & 

“ অধ্যায় আদিপর্র্ব । 

মবাতারত। (১ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা । 

ক্ষণ প্রকাশ আছে। ভৃগু বংশ যখন অনেক, 
তখন তাহার 'এক মাত্র পুর চ্যবনের ধারাতে 
পরশু রামের পূর্বে বাল্লীকিকে পাওয়। গেল 
না বলিয়াই যে, ছিনি ভৃগু রাঁষের তনেক 
পরবর্তী তাহা কোন মতেই আমরা শ্বীক'র 
করিতে পারি না। ভৃগু পুত্র চাবনের 
ধারাঁতে যেমন আমর! ভগ হইতে ষষ্ঠ পুরুষে ৷ 
পরশ রামকে দেখিতে পাই, তেমনি 
বান্মীকিকে ভূগুর অন্য কোন পুতের ধারাতে 
পাওয়া বায় কিনা, দেই অনুসন্ধান করা 
জামাদের একান্ত কর্তবা। যদি কেহ বলেন, 
আমরা বিশেষ অনুসঙ্গান করিয়া দেখিয়াছি 
কিন্ত বাল্ীকিকে ভৃগুর অমুন পুত্রের সম্ভান 
বণিয়া কোন স্থানেই স্পষ্ট উল্লেখ নাই। 
ূ তাহা না থাকুক, কিন্ত মৎস্যপুরাণে যখন 

স্পগরীক্ষরে বাল্সীকিকে সপ্তম ভার্ণব বলি- 
তেছেন (২৭) তখন ইহাই বুঝিতে হইবে 
যে, বাল্ীকি ভূগুর অগ্ঠ পুত্র শুক্র, না হয় 
টাবনের অঙ্গ পুত্র প্রমতির ধার সম্ভৃত। 
কিম্বা ধটীকের ( জমদগ্রি ব্যতীত ) অন্ত এক 
শত পুত্রের মধো কাহার সন্তান হুইবেন। 
তাহা না হইলে মৎস্য পুরাণ কোন মতেই 
তাৎ।কে নণ্ম ভার্গব বলিতেন না। অপর 
বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ব্যাস ও শুকদেব এই 
পাঁচ জন ব্যতীত উক্ত বংশে থে আরও 
অনেকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভাহ৷ 
আমর! পূর্বেই সপ্রমাণ করিয়াছি। অতএব 
এ স্থলে এ সম্বন্ধে পুনরান্দোলন . নিপ্প- 
য়োজন। 

মহাভারতের মতে পরশুরাম যর্ভ ও 
মৎস্য পুরাণাম্ুসারে বান্দ্ীকি সপ্তম ভার্গব |. 

০০১০১ 

২৭ । “রাবণাস্ত করো রার্জ। রঘৃণাং বংশ বর্ধনঃ1 

বাল্মীক্িষস্য চরিতং চক্রে ভার্গব লপ্তমঃ)" 

মংলা পুরাণ। 



মাঘ, ১২৯০1 

অতএব পরশু. রম জার বালীকিতে খঙ্ল- 

তাত জ'তুষ্পুত্র সঙ্গদ্ধ হইল। খুলল নও ভাব 

ভ্রাতুষ্পত্র যে এক সময়ে জীবিত থাকিতে 

পারেন. তাহ! বোধ করি কাহাকে ও প্রমাণ 

ঘ্বারায় দেখাইতে হইবে ন1 । অপিচ বালীকি 

পরশু রামের ভ্রাতুষ্প্ হইলেন জল যে 

তিনি ভূগুরাম হইতে বয়ঃকনিষঠ হইলেন, 

তাহা নহে, যেহেতু ভ্রাতুষ্পত্র তাহার খুল- 

তাছের পিতার তুলা বয়ঃক্রম বিশিইও 

হইতে পারেন। বর্তমান সময়েও কোন 

কোন বংশে এমন ২। ১ টী ভরাতুষ্প্র আমরা 

দেখিতে পাই। এমতাবস্থায় যিনি যাই 

বলুন, বাল্মীকি, পরশুরাম ও রামচন্ত্র, ইহার! 

যেএক সময়ে জীবিত ছিলেন, তাহা আমা 

দের নিকট একাত্ত সত্য বলিয়। বোধ হই- 

তেছে। 

পাঠক! এক বাল্পীকি যে রাম ও ভূগু 

রামের সমকালে জীবিত ছিলেন? তাহ প্রদ- 

শিত হইল । এন্সণে ইহাই দেখা আবশ্তক 

যে, সে কোন্ যুগের কথা? ত্রেতা দ্বাপরের 

সন্ধি সময়ে ভূগুবংশে পরশুরাম (২৮) এবং 

& সময়েই রামচন্দ্রও ভূতলে অবতীর্ণ হইয়- 

ছিলেন। (২৯) রাম ও তৃগুরাম ত্রেতা 

দ্বাপরের সুদ্ধি সময়ের হইলে তাহাদের সম- 

কালের বা্লীকিও যে উক্ত সময়ের হইলেন, 

২৮। ত্রেতা দ্বাপরায়ে!ঃ সন্ধৌ রাম? শাস্ত্র ভাংবরঃ । 

অসকৃৎ প্রার্থিবং ক্ষত্রং যঘানামধ চো!দতঃ।” 

দ্বিতীয় ক্ধ.য়, আদিপবর্ষ | 

২»। সন্ধৌতু সময়ে প্রাপ্তে হ্রেতায়। দ্বাপরপ্যচ। 

রাম! দাশরধিভূত্বা ৫কীশল্যানন্দি বর্ধন? 1" 
বিচ পুগাণ। 

এএত্রেতাধুগে দাশরথি তৃত্ব! নারায়দোহ ব্যয়ঃ | 

ঝাবণস্য বধার্থায় দণ্ডক1 মাগমিষ্যতি। 

কিছ্কিব্যাকা, অধ্যাত্ম রামায়ণ । 

! | ও বাল্ুীকি আদি কবি কি না? তাহ] 

নব্াযাভারত। ৪১৩ 

তাহ" বলা বাঁছলা মাত্র । অতএব রামায়ণ 

ও ভপণান্ম রামায়ণে যে, রামের সমকালে 

রামায়ণকার বাল্মীকির বিদ্যমান থকা 

গ্রকশ আছে (৩০) তাহা কোন মতেই 

মিথা হইতেছে না। 

নজর সমগ্র রামায়ণ এক জনের রচিত 

ভামরা পরে বলিব। যেহেতু, প্রতিবাদী 

মহ'শয়েরা মহ্াভারতকে রামায়ণের পূর্ববর্তী 
বলিয়া! আম'দের চিত্বকে নিতান্ত বাকুল 

কঠ্যি'ছেন । অতএব সর্ধাশ্বে চিত্তকে 

স্রন্মির করাই কর্তবাশ্ডির করিয়া! এই.স্মান 

হইতেই আমরা মহাভারতের আলোচনায় 

প্রবৃত্ত হঈলাম । 

মহাভারতোক্ষ পাগডবদিগের ইত্ভিহাঁস 

বেদবাসের রচিত না, এই কথা সাধারণের 

বিশাস জন্মাটবাঁব জন্য প্রতিবাদী মহাশয়ের 

ভারীয আদিপর্র্ব হইতে যে কয়েকটা বচন 

উদ্ধত করিয়ছেন, অগ্রে তাহারই সমালো- 

চনা করা যাইতেছে । 

বাস প্রথমত বেদ শ্রুতি ম্মতি প্রভৃতি 

সন্ঘলন পূর্বক এক খানি মহাভারত রচন] 

করেন । তাহাতে উপাখাান ভাগ ছিল না। 

৩০] “প্রাপ্ত রাজাসা রামন্য বাল্মীকির্ভগবান্ খষিঃ 

চার চরিতং কৃত্মং বিচির পদমর্থনৎ।” ১ 

বালকাও ৪র্থ সর্গ, রামায়ণ । 

“বাল্পীকি রপি তো প্রাহ সীতাপুতো মহাদ্িয়ৌ। 

যত্র হাব্রচ শায়লেপুরে বীথিধু সব্বতিঃ। 
রামনানে প্রগায়েতাং শুশধুধদি রাঘব | 

নগ্রাই।ং বৈ যুবাভ্যাং তদ্যদি কিঞ্চিৎ সদদাসাতি। 

উঠিতে নোদিতৌ তত্রগাযমানৌ বিচেরতুঃ 

যাথাক্জ মৃষিণ! পূর্বং তত্র ততরোরা গায়তাং। 

“তদা মধো জলৌসা প্রবিশ্য মুনি পুনঃ | 

সীত। সহায়ে। বাশ্সীকিরিতি প্রাহচ রাঘবং |” 

উত্তরকাণ্ডের সপ্তমসর্গ, অধ্যাক্ম রামারণ। 



৪১৪ 

উপ্ধৃথা।নৈর্ধিবনা তাবৎ ভারতং প্রোচাতে 

বুধৈঃ |. আদিপর্বব। ১৫ 

তৎ্পরে চব্বিশ হাজার শ্লোক বস্বলিত 

জার একখানি মহাভারত রচনা করেন, 

তাহাতে কিছু কিছু উপাখ্যান ভাগ ছিল। 

উপাখ্যানৈঃ সহজ্ঞেয়মাদাং ভারতমুণ্মং | 

চতুব্বিংশতি সাহশ্রীং চক্রে ভারতসংহিতাং। 

| আনিপর্র। ১০৫ 

তথ্পরে আবার ষাট লক্ষ শ্লোক সম্বলিত 

অর একখানি মহাভারত রচনা করেন । 

ষটিশত সহত্রণি চকারান্যাং ন নংহিতাং। 

তৃতীর খণ্ড করজ্রমধ্ত, মহাভারত 
বচন। আদিপর্বব । 

এই বচন কয়েকটা যিনি প্রমাণ ন্বরূপ 

উদ্ধত করিয়াছেন, তিনি উহার পূর্বাপর 
বিবেচনা না করিয়াই বলিয়াছেন যে, 
ব্যাস প্রথমে একখানি মহাভারত সম্কলন 

করেন তাহাতে উপাখ্যান ভাগ ছিল ন]। 

কিন্তু “ উপাখ্যানৈর্বিনা তাবৎ ভারতং 

প্রোচ্যতে বু'ধঃ” এই ক্লোকার্ধে কেবল এই 
মাত্র প্রকাশ পায় যে, ব্যাস উপাখ্যান ভাগ 

রহিত যে পুস্তক রচনা করেন, পণ্ডিতের 

তাহাকেই ভারত বলিয়। থাকেন । ব্যাস যে 

প্রথমেই উপাখ্যান ভাগ তাগ করিয়া মহা- 

ভারত লিধিয়াছিলেন, তাহা! এই বচনার্দের 

কোন্ স্থানে আছে? বরংব্যাস যে প্রথ- 

মেই উপাখ্যান ভাগ সংযুক্ত মহাভারত রচ- 

নাকরেন, উপরোক্ত মহাভারতীয় আদি- 

পর্কের ১০৩ গ্লোকে তাহাই স্প্ দেখিতে 

পাওয়া যায়। 

অনস্তর মহাভারতীয় পাগব বৃতীস্ত যে 

বাসের রচিত না, উল্লখিত কোন ক্লোকে 

তাহাও লক্ষিত হয় না। মহাভারত যত 

খানিই হউক না কেন, তাহা যে একমাত্র 

১০৭ 

নবাভারত । (১ম খণ্ড, ৯ম সংখা]। 

বেদবাসেরই রচিত, উল্লিখিত বচনত্রয়ে 

তাহাও স্পষ্ট গ্রকাশ রহিয়াছে । পাঠক 

দেখিবেন্, প্রাতিবাদী মহাশয়ও তাহ। 

একরূপ শ্বীকার করিয়াছেন, তবে এক 

বাক্তি ক্রমে তিনবারে এক মহাভারত 

রচন! করিয়াছেন জনাই বোধহয় উহা! এক 

জনের কৃত বলিয়! তাহার বিশ্বাস হয় নাই। 

এরনগ বিশ্বাশ না করা তাহার অন্যায়। 

আমি প্রথমে ব্যাকরণ সার এই নাম দিয়া 
একখানি ব্যাকরণের স্যপ্টি করিলাম, কিন্ত 

তাস্ছথাতে কেবল সন্ধি আর শব্ধ মাত্র রচিত 

হইল । এবং তাহার এক বৎসর পরে 

তাঙাতে আখ্যাত, কৃত ও আর ছয় মাস পরে 

কারক, সমাস রচন। করিয়! দন্নিবেশিত 

করিলাম । এনক্ষনে তিনি কি উহাকে এক। 

আমার কৃত বলিয়! বিশ্ব করিবেন ন।? 

: মহাভারতীয় পাওব বৃত্তান্ত যে ব্যাসের কৃত; 

তাহ। উক্ত গ্রন্থের আদিপর্রের অন্ুক্রমণিকা , 

ও অন্যান্য অধ্যায়ে স্প্ উল্লেখ রহিয়াছে 

(৩১)। মহাভারত ফুড়িরাই আমর। যুধি- 
চির ভীম অজ্জুন প্রভৃতিকে দেখিতে পাই। 
আমাদের মতে রাম লক্ষণ প্রভৃতি যেমন 

রামায়ণের অস্থি তেমনি পাগুবেরাই মহাভা।র- 

তের অস্থি ত্বরূপ। যাহাই হউক, বর্তমান 

মহাভারত হইতে পাগডব বৃত্তান্ত চা করিয়া 

ব্যাসকৃত মহাভারতথানি আমাদিগকে দেখা- 

ইয়! দেওয়া] প্রতিবাদী মহাশয়দের একাস্ত 

উচিত । 

“আচাখুাঃ কবয়ঃ কেচিৎ সংগ্রত্যাক্ষতে পরে। 

অধ্যো স্যন্তি ততৈবান্যে ইতিহাস মিমং ভূবি।”? 
আদিপর্ব। ২৬। ক্রমশঃ 

৩১। অনুক্রমপিকাধ্যায়ের ৫*| ৮৮1৮৮1৯০1৯৪ | 

৯৬1 ৯৯ ১*+ | দ্বিতীয় অধার সমগ্র | ৫৬ অধ্যায়ের 

৬। ৫৭ অধ্যায়ের ৬। ৭1 ১৮ শ্লোক দেখ। 



ভক্ত কেশবচক্ । 

পৃথিবীতে এই নিদারুণ সংবাদ প্রচারিত 

হইয়াছে-_মহাস্ম। ভক্ত কেশবচন্দ আর ইহ- 

সংসারে নাই। এই সংবাদে সমস্ত ভারতবর্ষ 

হাহাকার .করিদা টঠিযাছে-_গাজ কোটা 

কোটী নর নারীর হৃদয়ের গভীর দৃঃখোচ্ছাস 

একতানে মিলিয়া অনত্ত গেমের রাদ্ো 

সেই অমরাম্ার উদ্দেশে ছুটিনাছে | এ দৃশ্ঠু 

যে দেখিল সেও ধন্য হঈল, এ চিন্র'সহান্ছ 

ভূতির ভূলিক। দ্বারা! যে হৃদয়ে অঙ্কিত 

করিয় রাখিল. সেও পবিত্র হইল। থন্ঠ 

কেশব, ধন্য তোঁমার জীবন ;-- তোমার শ্যায় 

নন্গীয় জীবন এই প্রেমভক্তিহীন বঙ্গে আর 

কে পাইয়াছে ? 

সাময়িক ইতিহাস লিখিয়াছে-কেশব মরি- 

য়াছে; অনস্ত প্রেমভক্তির ইতিহাস লিখি- 

তেছে--কেশব এই মাত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। 

মন্ুষ্যের অনস্তজীবনের তুলনায় পার্থিব 

জীবন জরাদু গর্ভে স্থিতিমাব্র,_মৃত্যু সংসা- 

রীর চক্ষে মৃত্া,_বিশ্বাসীর চক্ষে মৃত্যু প্রকৃত 

জীবন লাভ । বিশ্বাস বলে আজ ভক্তজগৎ্ 

কেশবকে, অস্তরচক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছে,_- 
নচেৎ তীাহার্দের হাহাকারে আজ গগন 

বিদীর্ণ হইত,_-চতুর্দিক আধার আধার 

বোধ হইত,--লোকসমাজ আজ শ্মশান 

বৈরাগ্যের মন্ত্রে দীক্ষিত হইত ;২.এ বিচ্ছেদ 

আজ আর সহা হইত না। কেশব মান- 

বের যে চক্ষুর নিকট ফুটিলেন, এ চক্ষু 
জ্যোতি আর কখনও নিন্তেজ হইবে না, 

অনস্তকাল মানবের এ চক্ষু তাহাকে দেখিবে 

তাহার ছায়। ধরিবে--তীহাকে বাঁধিয়া 
রাথিবে। পৃথিবীর যে চস্ষু দুদিন পরে 

। অন্ধ হয়-_ নে চক্ষর রাজ্য কেশব আতিক্রগস 

করিয়াছেন । পৃথিবীর জল বায়ু সে শরীরের 

উপর আর কদম] বিস্তার করে না বলিয়! 

ধাহারা কেশবকে মৃত বলিতেছেন, তাহারা 

আজও সংসার-ধৃলিখেলায় মত্ত রহিয়াছেন। 

তাহার] সাজ পৃথিবীর সকলি দেখিত্েছেন, 

_গেই পূর্বের জাগতিক শোভা -বৃক্ষের 
ফুটন্ত ফুল--সেই সৌরভ, সেই ন্দুশী- 

তল বায়ু, সেই হুন্গিদ্ধ চক্জরমার রশ্মি, 

সেই নীলিমাময় আকাশের নক্ষত্র-_সেই 

পক্মীর কলকণ্ঠের মধুর মধুর ধ্বনি--সেই 
আমোদ-_-সেই উত্সাহ-সেই গীতি-- 

সেই সকলি উহাদের সন্মখে রহিয়!ছে ; 
কিন্ধ একজন আঁ তাহাদের নিকটে নাই। 

নাই--শিক্ষার আদর্শ, প্রকৃত ভক্ত কেশব- 

চন্্র। এ কষ্ট আজ তাহাদের নিকট অসহ্য-_ 

এ বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় তাহারা আজ মুতব। 

কিন্ত যোগীগণ--প্রকুত বিশ্বাসীগণ আজ 

*কেশবের নুতন জীবনের নব ছায়া দ্েখিয়। 

গভীর শোকরাশির ভিতরে গভীরতম আনন? 

অনুভব করিতেছেন । স্বীয় স্বীয় অভাব স্মরণে 

তাহার] কা'দলেন ? হাহাকার করিলেন বটে, 
কিন্ব প্রকৃত ভক্তির ঘোগবলে ভক্তের নব- 

জীবনের নবভাবে তাহারা : অনুপ্রাণিত 

হইয়! এ ক্রন্দনের সময়ে আবার হাসিলেন, 
আবার উল্লসিত হইলেন । এ দৃশ্য দেখিল 

পৃথিবী কাহার মৃত্যুতে ?-ইতিহান অবিন- 
স্বর অক্ষরে লিখিল--কেশবের মৃত্যাতে 

কেশব পৃথিবীতে মরিলেন, নুতন শিক্ষা দিতে 

_-নবজীবন লাভ করিতে । একথা যাহার! 

স্বীকার করিল, বিশ্বাস করিল- তাহারা 
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অংগ সংসারে থাকিয়াও ফোগবলে সংদারের 

অতীত শ্গানের অস্তিত্ব গ্ররতাক্ষ অনুভব করিয়া 

হাসিল-_শাস্তি পাইল ;-কেশবের হাসিতে 

তাহ'দের হাসি অলক্ষিতে মিশিল | কিন্চ এ 

প্রক্ষার-ফোগীর সংখা নিতাজ অল্প । আমরা 

মৃত্তিকার জীব-কাদিয় আজ অন্ডির হইরেছি। 

কেশব স*সার মুক্তার ভণ্মরাশির ভিতর হইতে 

পুনঃ জম্মালাভ করিয়া! অনস্ত ্দীবনের নন্ত 

পথে অনস্ত দেবতার উদ্দেশে ছুটিলেন। 

পৃথিবী এ ভাব না বুৰিয়া কোটী কোটী 
বর ক্রন্দন করিলে আর সেই মহাস্মা 

ফিরিবেন নাঁ-এই শোক-সত্তপ্ত, গ্রলে'ভন- 

প্রপীড়িত--পাপবিভীবিকা-ময় পৃথিবীতে চর্ম 

চক্ষের দৃষ্টির অধীন হইবেন না। সেই 

প্রশান্ত গম্ভীর মৃত্তি--সেই ভক্তি বিশ্বাসের 
জলভ্ড জীবন্ত প্রত্যক্ষ ছবি--স্দর হইতে 

ুন্নরতম বিস্ফারিত লোচন, সেই প্রস্ফুটিত 

অমৃভবর্ধী স্বুকোমল বদন আর পৃথিবীর 

চক্ষু দেখিবে না-_ পৃথিবীর বায়ুস্পর্শ করিবে 

না, পৃথিবীর স্থুথ সম্পদ আকর্ষণ করিতে 

পারিবে না। তবে যাও, কেশব, অনস্তধামে, 

_যেখানে স্াায়ে স্বার্থ নাই-_পুণ্যে মলিনতাশ্ 

নাই -বিচারে কলঙ্ক নাই। এই পাপবিষাক্ত 

বঙ্গে এমন কি পদার্থ আছে যে তোমা! হেন 

রত্বকে ক্রোড়ে রাখিয়া! জীবনকে সার্থক 

করিতে সমর্থ হইবে ?--এই মলিন বঙ্গে 

তোমার উপযুক্ত স্থান নাই!_-অনস্ত উন্ন- 
তির পিপানা বিধাতা তোমার অস্তরে 

চালির দিয়া তোমাকে কেন এমন সক্কীর্ণ 

ক্ষু্র সংসার পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়। রাখিবেন, 

--যেখানে তোমার মন ক্রীড়ার বস্ক পায় না, 

হৃদয় অবলম্বন পায় না-_যেখানে সমছুঃখী, 

সমক্দুখী সহায় মিলে না-ধর্মপথের গ্রক্কুত 

ভক্ত বিশ্বাসী বন্ধু পাওয়া যায় না? তুমি 

নব্যভারত । (১ম খণ্ড. ৯ম সংখা । 
১ 

থাকিতে চাঁও নাই. তাই বিধাত। তোম'কে 

রাগিলেন না, তাই মৃতার ভিতর দিয় 
অনস্থ উন্নত্তির ভীবন পথে ছোঁমাকে লই. 

লেন! তুমি ধনা হইলে! ঈশ্বরের ইচ্ছা 
পূর্ণ হইল! আর হতভাগ্য ভারতবর্ষ? 

--আর হতভাগা পুর্থবী ? তোমাকে হারা; 

ইয়। ক!দিল, অধীর হইল । পৃথিবী কাদিবে 

না কেন?- তোমার শার্থ প্মরণে আমা- 

দেন সং্থ চিত্ত আরে। প্রজ্ঘলিত হয়, 

ক্ষোমার উন্নতিতে আমাদের উন্নতির আশা 

আরে! জাগিয়া উঠে। তুমি ল্বার্গের পথে 

উন্নতির পথে চলিলে, তাহাতে আমা- 

দের স্বার্থে যে কণ্ঠক পড়িল তাহা কি তুমি 

বুদিছে পার লাই? এই অভ্র, অবিশ্বাসী 

এই অপ্ররেমিক বঙ্গ তোমার নিকট বিশ্বা, 

ভক্তি ও প্রেম শিখিতে চাহিয়াছিল,__ আমর 

তোম।র মুখের দিকে চাহিয়া অবিশ্বাস ও 
নাস্তিকতাকে অলক্ষিত ভাবে পরাজয় করি- 

ভেছিলাম, বঙ্গ কৃতার্থ হইতেছিল, ভারভবর্ষ 

প্রকৃত জীবন পাইয়। মাতিয়া উঠিতেছিল। 
তুমি বঙ্গের একমাত্র আশা ভরম। ছিলে । 
ভারতের ন্ুসত্তান! তোমার দিকে চহিয়। 

সহত্র সহশ্র নরন'রী ধশ্নম পথে অগ্রসর 

হইতেছিল । তোমার কথায়, তোমার ভাবে, 

তোমার জীবস্ত দৃষ্টাস্তে সকলের প্রাণের 
ভিতরে কি এক আশ্চর্য্য ভাবতরক্ষ খেলিতে- 

ছিল। তুমি কত জনের হ্বদয় মন অধিকার 
করিয়াছিলে, তাহার গণনা কে করিতে 

পারে? বঙ্গের ক্থসস্তান, ভুমি বঙ্গকে 

কাদাইয়1,_-ভারতকে মলিন করিয়া আপ- 

নার পথে মায়ের আদেশে চলিলে, ভক্ত 

সম্ভানের পরিচয় দিলে ;--আমর! হত- 

তাগ্য, অতক্ত, অবিশ্বাসী, ভোমার জন্য 

আজ হাহাকার করি, শৃন্ত হৃদয় লইয়া 



মাঘ, ১২৯০1) 

কাদিয়া কাদিয়! ফিরি! তুমি যাও অনস্ত 

ধাষে, সেখানে মায়ের ক্রোড়ে সুখে থাক, 

--শাস্তির অধিকারী হও । 

কেশবচন্দ্র কে, কেশবচন্ত্র কি ছিলেন; 

এই বিষয় লইয়া! আজ কাল খুব আন্দোলন 

চলিয়াছে। কেহ বলিতেছেন-_-তিনি অমুক 

উচ্চ বংশে অমুকের ওরসে জন্তিয়াছিলেন_- 

সৎ বংশের সঙ সম্তান | কেহ বলিতেছেন, 

তিনি জ্ঞানী, প্রতিভাশালী ছিলেন । কেহ 

বলিতেছেন, তিনি তর্ক শান্স জানিতেন 

নাবিজ্ঞ'ন জানিতেন না। কেহ বলি- 

তেছেন, কেশব অহঙ্কারী ছিলেন, ধার্মিক 

ছিলেন ন?। কেহবা মৃত্ার পূর্রের জাল! 
যন্ত্রণার চিত্র দেখাইয়া জগৎকে বুৰাইতে 

চেষ্টা করিতেছেন, তিনি অবিশ্বাসী ছিলেন । 

কেহ বলিতেছেন, কেশবের ন্যায় ভাল বক্তা 

আর নাই, কেহ বলিত্েছেন-__এমন বুদ্ধি- 
মান আর হইবে না। কেহ বা তাহার সৎং- 

সাহসের পরিচয় দিতেছেন, কেহ বা সংঙ্গা- 

রক বলিতেছেন । তিনি যত কাধ্যের অন্ু- 

্ত। ছিলেন, তাহার তালিক। দিয়! কেহ বা। 

কেশবকে বড় লোক বলিতেছেন । এই দেশে 

এরূপ হওয়াই সম্ভব । কেশব কে, তিনি 
কি ছিলেন, তাহ বুঝিতে পৃথিবীর এখনও 
শত শত বণ্সর বাকী আছে। যে কার্য্যের 

উপাসক, সে কার্ষ্যের ভিতর দিঁয়ই 

কেশবকে চিনিয়াছে, কেশবের অন্ত গুণ 

জান। তাহার পক্ষে অসম্ভব । যেজ্ঞানের 

উপাসক, সে জ্ঞানের রাজ্যে কেবল কেশবকে 
দেখিয়াছে, অন্য কোন গুণ জানা তাহার 

পক্ষে অসম্ভব | এই প্রকার মানব সমাজের 

কত লোক আজ কত নূতন নূতন চক্ষে কেশ- 

বকে দেখিতেছেন ! পবিভ্রাত্মীরা কেশবকে 

এক দিকে পবিত্র বলিতেছে, পাপীর৷ 

নব্যভারত। ১১৭ 

অপর দ্দিকে কেশবের দোষের উল্লেখ 
করিয়া চরিত্রের দোষ ঘোষণ। করিতেছে। 
ইহাই সম্ভব। কেশব প্রকৃত পক্ষে কি 

ছিলেন, তাহা জানিতে পৃথিবীর এখনও 

অনেক দিন লাগিবে। আমরা যদি কেশব- 

চন্দ্রের কোন গুণ বর্ণনা! করিতে প্রবৃত্ত হই, 

তবে তাহাও এই কারণে একদেশদশীঁ হইবে, 

সমুচিত হইবে না। যেযেমন লোক, সে 

অন্পকে তাহার অতিরিক্ত কিছুই জানিতে বা 

বুঝিতে পারে না। আমাদের এমন শক্তি নাই 
যে, সেই পরলোকগত মহাত্মার গুণ কীর্ভন 

করিয়া! তাহাকে প্রকুত ভাবে জগতের নিকট 

উপস্থিত করিতে পারি । আমরা এবন্প্রকার 

চেষ্টার অধিকারী কি না, এক মাত্র বিশ্ব- 
নিযস্তাই জানেন। আমরা তাহাকে স্মরণ 

করিয়াই আমাদের সম্পাদকীয় কর্তব্য পালনে 

বিরত থাকিলাম নাঁ। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা 

পূর্ণ হউক । 
কেশবচন্দ্র কেবল যর্দি সংসারের লোক 

হইতেন, তবে আজ আমরা তাহার কথ 

লইয়। এত সময় বৃথা বায় করিতাম না। 

গ্ষেশবচন্দ্র সংসারের অতীত জীব ছিলেন--. 

প্রকৃত ঈশ্বর বিশ্বাসী ভক্ত ছিলেন । এই 
জন্যই তাহাকে আমর! শ্রদ্ধা করি, বঙ্গের 

গৌরব মনে করি। পৃথিবীতে জ্ঞানী অনেক 
আছেন, বক্তা অনেক আছেন, দার্শনিক 

অনেক আছেন, প্রকৃত ভজের সংখ্যা 

নিতাস্ত অল্প । জ্ঞানে ভারত একদিন পৃথি- 

বীর শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, এ 

কথাতে হয় ভ কাহারও সন্দেহ থাকিলে 

থাকিতে পারে, কিন্তু ভক্তি বিশ্বাসে ভারত 

শ্রেষ্ঠ, ইহাতে আর কাহারও সন্দেহ নাই । 
কেশবচন্দ্র ভক্ত প্রধান ভারতের ভক্ত সম্তান।, 

ভক্তি বিশ্বাস বাদ দিলে পৃথিবীতে কেশবের 

৫৩ 
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সমতুল্য লোক. আজ অনেক দেখিতে পাওয়া 
যাষ্টতে পারে, কিন্ত এমন ভক্ত বিশ্বাসী আর 

কয়টী আছ, আমর! জানি না । ভারতের এক- 

মাত্র সম্পত্তি ভক্তিতে কেশবের আর সমস্ত 

গুণ মিশ্রিত থাকায় কেশবকে আজ পৃথিবীর 

মধ্যে সর্কবেচ্চ স্থান দিতে কেহই কুঠিত নহেন। 

কেশব যোগী, কেশব ভক্ত, এই জন্য আমর। 

কেশবের এত আদর করি__বুবি না, বুঝিতে 

পারি না, তবুও প্রাণের ভিতরে কেশবকে 

পুরিয়| রাখিতে ইচ্ছা হয়। কেশবের ভক্তি 

বিশ্বাস প্রত্যক্ষ ভাবে বুঝিতে পৃথিবীর আরো 
অনেক সময় লাগিবে। কথায় বুঝ! আর 

প্রতাক্ষ করা এক কথা! নহে । কেশব যে 

পথের পথিক ছিলেন, আমরা যে পরিমাণে 

সেই পথে অগ্রসর হইতে পারিব,সেই পরিমাণে 

তাহাকে বুঝিতে পারিব ৷ কত দ্দিন আনিবে। 

কত দিন যাইবে, তবে কেশবকে মানবঙগাতি 

প্রকৃতভাবে চিনিতে পারিবে । অভক্ত অবি- 

বাসী সংসার কেশবের যে চিত্র অক্ষিত করি- 

তেছে, এঁ চিত্র কেশবের প্রকৃত চিত্র নহে, উহ! 

ধুলির জিনিষ,মৃত্তিকার মিশিবার উপযুক্ত, 

উহা কেশবের নশ্বর শরীরের সহিত চিতায় 

ডপ্রীভূত হইয়াছে । কেশবের জীবন যাহা, 
প্রাণ যাহ], তাহা! এ চিতার ভম্ম হইতে 

সংস্বতে হইয়| বাহির হইয়া আসিবে । কেশ- 

বের ভক্তি, জলম্ত বিশ্বাস অবিনশ্বর অক্ষরে 

পৃথিবীর ইতিহাসে, মানবের হৃদয়ে লিখিত 

থাকিবে । কেশব পৃথিবীর ভক্ত সাধক শ্রেণীর 

মধ্যে আসন পাইয়াছেন। ফেশবকে যদি 

কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন, এঁ ভক্তির ভিতর 

দিয়। যাইতে হইবে । কেশবের কথায় ভক্তি, 
দ্বৃতিতে ভক্তি, হৃদয়ে ভক্তি__জীবন ভক্তি- 
ময়। ' ভক্তিতে আরম্ভ; ভক্তিতে কেশবের 

শেষ -_বোড়শবৎসরের শিশু কঠোর নীতির 

নব্যভারত। (১ম খণ্ড, ৯ম নংখ্যা । 

কষাঘাতে হদয় মনকে মাজিয়। যে ভক্তির 
জলভ্ভ কথা লিখিয়! রাখিয়াছিল, সেই 
ভক্তি জীবনের শেষ কথায় স্ফষরিত,_-“মা, 

আমার দ্বারা এই পর্যাস্ত হইল ”। কেশব 

পৃথিবীতে এমন অতি অন্ন কথা বলিয়া- 

ছেন, যাহাতে তক্তির লেশ মাত্র নাই। 

ভক্তের জীবন পাঠ. ভক্ত সহবাস লাভ, 
ভক্তি চিন্তা, ভক্তি ব্রত, ভক্তি ধ্যান, 

তক্তিই কেশবের একমাত্র সম্পত্তি ছিল। 

ভক্তবৎসল হরির নাম কেশবের একমাত্র 

নস্ল ছিল । ধ্যানে হরি, চিত্তায় হরি, কথায় 

হবি, ম্ুথে হরি, সম্পদে হরি ;-- হুরিকে 

লইয়া কেশব। হরি বাদে কেশব অসার 

মৃত্তিকার জীব, অকিঞ্চিৎকর--অনাদরের | 

হরিকে ভুলিয়! কেশব পৃথিবীতে যে কথা 

বলিয়। গিয়াছেন, তাঁহ। লইয়। কত বিবাদ 

বিসম্বাদ হইয়! গিয়াছে, তাহা মাটীর জিনিষ 
মাটাতে মিশিয়া গিয়াছে,_লোকে সে কথা- 
কে তৃণের স্ায় উপেক্ষা করিরাছে। হরিকে 

তুলিয়া কেশব জগতে যে কার্য করিয়! 
গিয়াছেন, তাহার অস্তিত্ব বাম়ুতে বিলীন 

হইয়। গিয়াছে, পৃথিবীর ঘ্বণার দ্িনিষ হই- 
য়াছে। মান্ষ দেবতা, মানুষ পশু । ঈশ্বর 

ভক্তিত্তে মানুষ দেবতা, ঈশ্বর অবিশ্বাসে 

মানুষ পশু । হরিকে সন্মুখে রাখিয়া, অন্তরে 

রাখিয়।, প্রাণে উপলদ্ধি করিয়া কেশব 

বে কার্্যের স্ত্রপাত করিয়। গিয়াছেন, তাহা 

চিরকাল ম'নবের পুজা পাইবে, চিরকাল 

মানবের কল্যানসাধন করিবে । হরিকে 

প্রাণে উপলব্ধি করিয়া কেশব যখন যে কথা 

বলিয়াছেন, তখন সে কথা চকিত হইয়া 
উর্ধকর্ণে পৃথিবী শুনিয়াছে,_-সে দ্বর, সে 

মধুর কথা মানব রাঙ্গ্যের চিরসম্পত্তি হইয়! 
রহিয়াছে, লোকফসমাজ কখনও তাহ! ভুলিতে 
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পারিবে না/ভুলিবে না। হরি ভিন্ন কেশব 

আধার, ভক্তি ভিন্ন কেশব মুত্তিকার জীব-_ 

অসার। কেশবের জীবনে হরি, মৃত্যুতে 

হরি। হরির কথা প্রচারের জন্ত কেশবের 

জন্ম, হরির কথ রক্ষার জনা কেশবের মৃত্যু 

ভাহারই ইঙ্গিতে কেশবের জন্ম, তাহারই 

ইচ্ছায় কেশবের অপসরণ। তিনিই নব; 

তাহারই রাজ্য । তাহারই ভক্ত কেশব, তাই 

কেশব আদরের; তাহারই এই সংসার, তাই 

সংসার আদরের। হরিকেবাদ দিয়া যে 

জন কেশবের দ্বিকে চাহিবে, সে প্রতারিত 

হইবে, প্রকৃত কেশবচরিত্র সে দেখিতে 

পাইবে না। হরির ভিতর দিয় ন। চাহিয়। 

নব্যভারত। ৪১৯ 

অন্য দিক দিয় যাহারা কেশবের সহিত 
পরিচিত হইবেন, তাহার! হয় কেশবকে হরি 
জ্ঞানে পুজা! করিবে, না৷ হয় পশুর ন্যায় 
অবহ্লার চক্ষে দেখিবে। হরির ভিতর 

দিয়। ধাছার। দেখিবেন, তীাহারাই হরিভত্ত 

কেশবকে উপযুক্তরূপে চিনিতে পারিবেন ॥ 
তাহারা তাহার নিকট শিথিবার অনেক 
জিনিষ পাইবেন বটে, কিন্তু কখনও ঈশ্বর 
জ্ঞানে পূজা করিবেন না। দীনবন্ধু দয়ালহরি, 
এই করুণ, আমরা তাহার ভিতর দিয় 

ত!হার ভক্ত সম্ত!নের প্রকৃত জীবন-সৌন্সর্য্য 
দেখিয়া কৃতার্থ হই। কেশব নাই, ইহ] 
স্মরণে জগৎ নূতন শিক্ষা লাভ করুক। 

কেশবচন্দ্র 
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জগতের কোলাহল, প্রকৃতিগে থামাইয়া 

রা দেও একবার, 

অনন্ত স্তব্ূতাময় তোমার বুকের মাঝে 

ডুবুক সংসার । 

কঠোর নিয়তি-নীতি, বুঝিবার তরে আছি 
ব্যাকুল পরাণ; 

পবিক্রমাধুরীময় সোণার সংসারে কেন 
ফোটেরে শ্মশান ? 

তরুণ ন্থথের বুকে, কেনবা নিরাশ! আলি 
উগরে গরল ? 

আশার কল্পনা-কলি ফুটুফুটু হোলে কেন 

ঝরে তার দল? 

গভীর সমস্যা কত, এইরূপ শত শত 

, উঠিতেছে মনে । 



৪২০? | নব্যভারত। ( ১ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা। 

প্রকৃতিগো। কুপাকরি,আজি এ নিশীথে মোরে | পতিত জগত ত্যাগি, কেন মা কেশব তবে 

বসাও বিজনে 7 

আজি এ সন্ধ্যায় অহো, দেখিয়া! আলিন্ু যাহা 

পারি কি ভুলিতে? 

এই কি নিয়তি প্রভে। ? এই ইচ্ছা ইচ্ছাময়? 

রর নারিনু বুঝিতে । 

হতভাগ্য বঙ্গদেশে, কেন দিয়াছিলে প্রভো 

| কেশবরতন, 

স্বর্গের অমুতপূর্ণ ্দূম্বরে ভরিল কেন 

ভারত গগন €? 

যদি এ করুণা তব, জগতের পাপতাপে 

করিতে মোচন; 

নিমেয়ে নিবিল কেন, দ্বিতীয়ার চন্দ্র যথা 

আধারি ভূবন? 

আজিও অবলাবাল! পুরুষের অত্যাচারে 
জ্ঞানধর্শহীনা 

আজিও অভক্ত বঙ্গ মগ্ন শত ব্যতিচারে 
হরিনাম বিনা। 

আজিও উদার প্রেম শেখেনি জগতবাসী 
মঙক্গলনিদ[ন, 

করিল প্রয়ান ? 

এ গুঢ় রহন্য তব, কে বুঝিবে দয়াময় 
সুধু এই জানি, 

আশার উজ্জ্বল আলে আধারে যিশায়ে গেলে 

কাদে এপরাণি। 

কাদরে হাদয় তবে, বরষি রুধির ধারা 

ফোৌট। ফোৌট। করি, 

কাঁদরে জগতবাসী, নয়ন আঁসারে অজি 

ধরাসিক্ত করি। 

ন্িভিবেন। চিতানল, অশ্রজলে জানি জানি 

তবুকার্দ আয়; 

ফিরিবে না মহাযোগী, হরি?1ৰপন্স ছাড়ি 
তবু ডাকি তায়। 

বর্তমান কীদ কাদ, অজি এ ছঃখের দিনে 

কেশবের তরে, 

নতুবা তোমার পুত্র, স্ুকৃতজ্ঞ ভবিষ্যৎ 

নিন্দিবে তোমারে। 

শাক্যচরিত, বৌদ্ধর্ম ও বৌদ্ধদর্শন | 

( পূর্বব গ্রকাশিতের পর) 

অশোক শাসনের ভাষা এক প্রকার পালি 

ভাষা, এ কথ। সকল পণ্ডিতের ন্যায় আমিও 

বিশ্বাস করি। ত্রিপিটকের পালি উৎকুষ্ঠ- 

তর, উন্নততর ভাষ!, অশোকশাসনের ভা! 

পরিবর্তনশীল সময়ের ভাষা । কিন্তু সে 

ভাব। পালিভাষার কবরসঞ্জাত কি জন্মসথচক, 

নিশ্চয় বলিতে পারি নাঁ। এ প্রশ্নের 

মীমাংসা! হইলে সিংহলীয় জনশ্রুতি সত্য কি 

মিথ্যা মীমাংসা! হইত, অথব! নিংহলীয়. জন- 

কৃতি সত্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে পারিলে 

এ প্রশ্নের একরূপ মীমাংসা হইত। এখন 

এ প্রশ্নের মীমাংসা করিবার নর্বোৎকুষ্ট 

উপায় ছুই ভাষার সমাক আলোচনা, তুলন! 

করিয়! মতামত স্থির কর1। আমার নিজের 

সে সাধ্য নাই। অগত্যা এ ছুই ভাষা 

সম্বন্ধে বিচারকদিগের পাগ্ডিত্য বিচার- 

প্রণালী ইত্যাদি দেখিয়া আমার বোধ হয়। 
অশোকের সময় পালিভাষা পতিত অবস্থায় 

সর্বত্র ব্যবহৃত হইত, সেউ পতিত-পালি 
শাসনের ভাবা । এই পতিত পালি বিভিন্ন: 



মাঘ, ১২৯০ 1) 

স্থানে যে.বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছিল, 

তাহা হইতে ক'লক্রমে শৌরসেনী মাগধী 

প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি হয়। অশোকের 

সময় পণ্ডিতসমাঁজে শুদ্ধ পালি ব্যাহত হইত, 

অশোকের পূর্বে পালিভাষার চরম উন্নতি 

হইয়ছিল। ্মশোৌকের পর্পে এবং অশো 

কের সময়ে বৌদ্ধধর্ন সন্ব্ধীয় প্রধান গ্রন্থ 

সকল সংস্কৃত এবং পালি ভাষায়, রচিত 

হইয়াছিল, অক্ষরে আবদ্ধ হইয়াছিল কি না 

বিচার করিবার আবশ্যক নাষ। লিখন 

গ্রথা তাহার পূর্বে, শাক্য সিংহের পূর্বে, 

পানিনীর পূর্বে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল' 

আঁমার স্থির বিশ্বাস ধর্্ালুরাগীগণ যেরূপ যত্ত 

সহকারে শান্ব সকল মুখস্থ করিয়া রাখেন 

তাহাতে গ্রন্থ লিপিবদ্ধ নাহইলে কোন ক্ষতি হয় 

নখ, এবং লিপিবদ্ধ হইলে পরিবর্তিত কর! যাঁয় 

না, এ কথার কোন অর্থ নাই । মহানাম যখন 

স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়াছেন যে, শ্রী পূর্ব 

প্রথম শতাব্দীর পূর্বে পালি বৌদ্ধপ্রস্থ সকল 

লিপিবদ্ধ হয় নাই, তখন সে কথা অবিশ্বাস 

করিবার কোন কারণ দেখা যাঁয় নী। সংস্কৃত 

বৌদ্বগ্রস্থ কল যে তাহার পূর্বে লিপিবদ্ধ 

হয় নাই, মহানাম সে কথ! বলেন না, শ্রীষ্টের 

প্রথম শতাব্ধীতে সংস্কৃত বুদ্ধচরিত চীনভাষায় 

অন্ুবাদিত হইয়াছিল । 

এখন কথ। হইতে পারে পালিভাষাঁর 

উৎপত্তি কোথায়। সংস্কৃত ও পালি ভাষার 

প্রভেদ এত অধিক যে, সংস্কৃতের অব্যবহিত 

পরে পালিভাবার উৎপত্তি হইয়াছিল বোধ 

হয় না। মধো আর কোন ভাষার ব্যবধান 

ছিল। সেভাষা কি? গাথাভাষা। হজ- 

সন সাহেব গাথা ভাষার আবিফার করেন । 

গাথ। যে পালিভাষার রূপাত্তর নহে, পালি- 

ভাষার পূর্বতন ডাক্তার, রাজেন্ত্রলাল ইহ 

নবাভারত ৪২১ 

বিশেষ প্রমাণ সহকারে ঘোষিত করেন । 
এখনও ছুই একজনে এই মতে সায় না 

দিলেও ইয়ুরোপীয় প্রায় সকল প্রধান 
আচাধ্যগণ রাজেন্দ্রলালের মতাবলম্বী হুই- 
য়াছেন | 

গাথ। ভাষা সম্বন্ধে কে কি বলিয়াছেন দেখ! 

ষাউক। 
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বোধহয় মোক্ষমূলর গাথা ভাষা সম্বন্ধে 

অদ্যাপি কিছু স্থির নিশ্চয় করিতে পারে 

নাই। স্ুখাবতী নামক বৌদ্দগ্রস্থ সংস্করণ 

করিবার উপলক্ষে তিনি সম্প্রতি গাঁথাভাবা 

প্রচারকালসন্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, 
তাহার পুর্ব মতের সহিত তাহা বিসস্বাদী 
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জাম্শন আচার্যা বেবর মোক্ষমুলরের 

মত রাজেন্দ্রলালের মতাঁবলশ্বী হইয়াছেন। 

আচার্য লাপেন বর্ণ ফের মতে মত দিয়াছেন। 

ডাক্তার মিউর স্পষ্ট কিছুই বলেন নাই। 
তথাপি বোধহয় তিনি রাজেন্্রলালের পক্ষে । 

তিনি বলেন£-- 
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আচার্য বেনফে রাজেন্দ্রলালের মত গাথা 

ভাষা পালিভাষার অব্যবহিত পূর্ববত্তা বলিয়। 

অন্থমান করেন । তিনি বলেনঃ-- 

501) 079 0৮10 10200, 781)0 717100- 
078 1421 ৮19৭5 07) 619৩ ০0010 0099 
(80095 1156 ৮০: 100110176০0 160010- 
10810 [10011] £ 0) 7600175 010]7 & 
5111) 17701190761011) 6106 ৪01)96100610) 
06 1108101001)11650915-8001) 83 1)030 
0610 01097 13001015068 1910 ৪1101) 
(701) 01)6 100 01%5999 ০01 (1)0 7001১19 
11) 0119 1)1909 0£ 1:019551011%1 1১209,” 

ডাক্তার রাজেগ্রলালের সহিত এক- 

বাক্যে সকলকেই স্বীকার করিতে হুইবে যে, 

শক্যনিংহের সময়ে সাধারণ লোকে গাথা 

ভাষায় কথা বার্তা কহিত। কেবল অশোক 

শাসনের ভাষা পালির পূর্বতন বা পরস্তন, 

এই সম্বন্ধে যে কিছু মতভেদ,আছে। বিষ- 

য়টীও এত কঠিন, বিশেষ আন্সন্ধান না 

করিলে সাহ্সপূর্বক কোন কণা! বল] যায় 

না । ডাক্তার মিউর বলিয়াছিলেনঃ 
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01 11012, 1, ৫, 08 921% ৭7091016 12৪ 
01511766875650 00 ৫0৮101)680.” 

পাঠকগণের বিচারার্৫থ অশোক শাসন, 

পালি ও গাথাভাষার রচিত কয়েক পংক্তি 

উদ্ধৃত করা যাইতেছেঃ- 

গাথা । 

অথ বিমলহরে! হানস্ততেজ|ঃ 

ল্নয়মিহ প্রব্রজিয়ান বোধিসত্বত। 

শাস্তমনদাস্ত ইর্যাবস্তে। বিহরতি 

পাণ্ব শৈলর।জ পার্থ ॥ 

রজনি বিনির্গতৃ জ্ঞাতবোধিসতঃ 

পরম ন্তদর্শনীয়ং নিবাপয়িত্ব | 

পাত্র প্রতিগ্রহীয় স্থিরমানসেন 

গ্রবিশতি রাজগৃহং সপিগপাত্রং ॥ 

কনমকমিব স্ুধাতু জাতরূপং 

কবচিতু লক্ষণ ত্রিংশতাদ্বিতিশ্চ। 
নরগণ তথ নারি প্রেক্ষমাণো 

নচ ভবত ক্ষচিতৃণ্ড দর্শনেন ॥ 

বীথি রচিতং রত্ববস্ত্র ধার্য্যেঃ 

অবশিরিয়া৷ জগ যাতি,পৃতোহস্য | 

কোন অযু অনৃষ্টপূর্বসত্বে। যস্যপ্রভা 
পুরং বিভাতি নর্বং ॥ 

উপরিস্থিহিয় নারীণাং সহঃ 

তথ মিদ্ধারি তথৈব বাত্যানে। 

রম্য ভরিত সেহং শৃন কৃত্ব। 

নরবরুপ্রেক্ষিযুতে অনন্য কাম! ॥ 
ললিত বিস্তার ফোড়শাধ্যয় ২৯৮। 

পালি। 

ক্থুজতপ্ম অপরেন হয়ন্ভু লেক নায়কো 
দুরাশদে। অশমশমো! পিয়দর্শী মহাযশো 
শোপি বুদ্ধো অমিতযশে। আদিচ্ছো বা 

বিরচতি 

নিহস্কবান তমম সব্বং ধর্ম চক্কং পরতয়ী 

নব্যভারত। ৪২৩. 

তশ্ম/পি অতুল তেজশ্ম অহেন্ুমং অভিসময় 

তয়ো' 

কোটী শতসহম্মানাং পঠমাভি সময়োঅহছ 
শুদশ্মনে। দেবরাঙ্গ| মিচ্ছ। দিথিং তরোচয়ী 
অশ্মদিচ্টীং বিনোদস্তো। সন্মধন্মং আদেশয়ী 

বুদ্ধবশ 

অশোক শানন। 

দেবানাম পিয় পিয়দরপি লাজ গ্কেবম 
আহা যে অতিকাস্তং অস্তলং লাজানে হশা 

হেবম ইচ্ছিশ। কথম জনে ধন্মবন্ধিয়। 

বদ্ধেয় নচুজনে অস্কুলুপায়৷ ধন্মবদ্ধিয়া বন্ধিয! 

এতম্। দেবানামপিয় পিয়দশি লাজ হেবম 

অহো। এশমে হুথ! অতাকত্তমচ অস্তলম. 

হেবম ইচ্ছিশু লাজানে কথম্ জনে অস্থু- 

লুপায়। ধন্মবদ্ধিয়! বদ্ধেয়াতি নোচজনে অন্ু- 

লুপায়। ধন্মবন্ধিয়৷ বদ্ধিথ]। 
0010)09 1180111)6102)0000 11101007010] 14. 

এখন বৌদ্ধগ্রস্থ নানাভাবায় দেখিতে 

পাওয়। যাঁয়। চীন ও তিব্বতভাবায় কত 

বৌদ্ধপ্রস্থ অন্যভাঁষা হইতে অন্ুবাদিত ব1 

রচিত হইয়াছিল নির্ণয় করিতে পারা যায়না । 
ঘ্িলসাহেব তাহার 0690 ০? [30081)196 
৪0111)8799 নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন *৭]1)9 

13001)1590 091001) 111) 01110020৪1৮ 93 

81811060. 199657691) 11)9 76879 61 200. 

1280 &. 7), 11)010093 1440 01501106 

01), 00001191106 8080 1১০০15৪, 13006 

1690 10, 07717 2, 178001008] 086 0£ 

(109 97076 13901)150 1169176019 1১101) 18 

8]07880. 01020880)000 00 20017, 

তাঙ্গুর ও কার নামক ছুই প্রকার বৌদ্ধ 
্রস্থাবলি তিব্বত দেশে প্রচলিত আছে, ইততি- 

পুর্বে বল! গিয়াঁছে। তিব্বতব/সী বৌদ্ধের] 
বলে তাহাদের দেশে পুর্বে চুরাশী সহত্র বৌদ্ধ 
গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। শঙ্করাচারধ্য. ভাহার 



৪8২৪ 

অধিকাঁশ ধ্বংশ করেন। খ্রীষ্টের সপ্তম 

শতান্দীতে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়। 

এখন তিব্বতদেশ প্রচলিত নকল বোদ্ধগ্রস্থই 

তাঞ্ুর বা কাক্ছুর শ্রেণীভুক্ত । কাজুর নামধেয় 

১০৮৩ খানি গ্রন্থ এখন তিব্বতে প্রচলিত 

আঁছে, এই সকল গ্রস্থকে ১১৮ খণ্ডে বিভক্ত 

কর! যাইতে পারে। তাঞ্জুরের ২২৫ খণ্ড 

প্রচলিত আছে. কিন্ত ইহাতে এক এক খণ্ডে 

কত গ্রস্থ অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। 

এখন বৌঁদ্ধধর্শ নেপাল, তিব্বত বা ভোট, 

মঙজ্জোলিয়া, কোরিয়া, চীন, জাপান, আনাম, 

কাঙ্থোডিয়।, শ্যাম, ফানদেশ, ব্রচ্গ, আরাকান 

ও সিংহলে প্রচলিত আছে । ভারতবর্ষ চীন 

ও সিংহল দেশ হইতে এ সকল দেশে বৌদ্ধ- 

ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। উহাদিগের 

প্রত্যেক দেশে কত কত বৌদ্ধপ্রস্থ প্রচলিত 

আছে, অবগত হইতে পার1 যায় নাই। 

কেহ কেহ অনুমান করেন, বুদ্ধঘোষ সিংহল 

হইতে ধর্শশরস্থ লইয় ব্রদ্মদেশে প্রথম বৌদ্ধ- 

ধণ্ম প্রচার করিয়াছিলেন । কিন্তু ব্দ্মবাসী 
বৌদ্ধেরা' বলে, তাঁহার পূর্বে তৃতীয় মহাসঙ্ঘ 
গেমাহুত হইবার অব্যবহিত পরেই মগধ 

হইতে প্রচারকের! আসিয়া ব্রহ্মবাসীদ্দিগকে 

বৌদ্বধর্দে দীক্ষিত করিয়াছিল। 
চীনদেশীয় বৌদ্ধগ্রস্থ সকল ভারতবর্ষায় 

'সংস্কৃতগ্রস্থ হইতে এবং সিংহলদেশীয় পালি- 

্রস্থ হইতে চীনভাষায় অন্ঘাঁদিত হইয়াছিল । 

ভম্গবাদিত গ্রস্থ ভিন্ন সকল দেশেই পণ্ডিতের! 

শময়ে সময়ে মূলগ্রস্থও রচনা করিয়াছিলেন । 

পূর্বে গ্রত্নবিতের! অন্থুমান করিতেন, চীন- 

দেশীয় সকল বোদ্ধপ্রস্থট সং্ক ত গ্রন্থ সকলের 
অঙ্থবাদ, এ ভ্রম এখন দূর হইয়াছে। 

কাহিয়ান, হয়েস্থসাৎ প্রভৃতি চৈনিক পরি- 
ত্রারকগণ ভারতবর্ষ হইতে যেমন সংকৃত 

নব্যভারত । (১ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা 1 

গ্রস্থাবলী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সিংহল হই- 
তেও সেইরূপ বিবিধ পালি গ্রন্থ শ্বদেশীয় 
ভাবায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত এক 

খানি বুদ্ধচরিত শ্রী্ট জন্মের ৭০ বৎ্মর পরে 
চীনভাষায় জনুবাদিত হইয়াছিল। এখানে 
একথা বলা আকশ্ঠক যে, কতকগুলি গ্রন্থ 
সংস্কাত ও পালি উভয়ভাষায় দেখিতে পাওয়। 
যায়। আবার অনেকানেক গ্রন্থ কেবল 

স্কত বা পালিভাষায় রচিত, একভাষায় 
যাহা পাওয়া যায়, অপরটীতে সে গুলি লক্ষিত 
হয় ন। | একথাও বলা আবশ্ঠক যে, জাপান 

দেশে যে সকল বৌদ্ধগ্রস্থ পাওয়া যাঁয়, সে 
সকল চীন দেশীয় গ্রন্থমালা হইতে অনুবাদিত 
হইয়াছিল । | 

গ্রন্থের নাম । অন্থবাদকের নাম। 
মস্থাপ্রজ্ঞা পারমিতা স্থৃত্র হুয়েন্সাং 
মহাপ্রজ্ঞা পারমিতা কুমারজীব 
প্রজ্ঞ] পারিমিত। সুত্র ধর্মরক্ষ 

রত্তকূট স্থত্র বুদ্ধিরুচি 
অমিতাভ সুত্র চি-হিয়েন 
মহায়স দশ ধর্মকম্ত্র 

মহা বৈপুল্য মহা সন্নিপাত হুত্র ধর্শরক্ষ 

মহ! বৈপুল্য ভূমিগর্ভ দশ চক্র সৃত্র, হুয়েন্সাং 

গতরাতে 

চন্দ্রগর্ভ মহায়ণ হুত্র নালনার্শ 

হর্ধযগর্ভ মহায়ণ শ্ত্র ঞঁ 

দ্শচক্র ক্ষীতি গর্ভ পা 

আর্ধ্যচক্র নির্দেশ নাম মহায়ণ হৃত্র, ধর্শরক্ষ 

মহা সন্িপাত অবদান রাজ সুত্র, জ্ঞানকুট 

মহা৷ বৈপুল্য বুদ্ধানথস্থৃতি সমাধি স্তর, ধর্্মীজিৎ 
আকাশগর্ভ বোদ্ধিসত্ব ধারণী হৃত্র, ধর্মিত্র 

বুদ্ধাবতংসক বৈপুল্য সথত্র বুদ্ধভগ্র 

তথা! গত গর্ভ এ 
রত্ব জাল সুত্র ধর্মরক্ষ : 
মহ পরিনির্বাণ হুত্র ধর্মরক্ষ 



আধ) ১২৯০ 1) 

এই শ্রন্থখানি এখন আর সংস্কত 

ভাষায় পাওয়! যায় না। চীনেরা সংঙ্কত ও 
পালি উভয় ভাষা হইতেই অনুবাদ করিয়া- 
ছিল। 

সদ্বন্ম পুগুরিক স্তর সপ 

রত্রমেঘস্থত্র ধর্মরুচি 

ললিতবিস্তর --- 

সর্বধর্ম প্রবৃত্তি নির্দেশ স্তর জ্ঞাঁনকূট 

লঙ্কাবতার স্থাত্ বুদ্ধিকচি 
আর্ধ্য মহামেঘ মণ্ডল বর্ষ বর্ধন সুত্র 

জ্তঞানকুট, জ্ঞানযশ 
হস্তীকচ্ছ হৃত্র ধন্মমীত 

স্ুখাবতী বু হুয়েন্সাং 

গয়াশীম স্থত্র বুদ্ধিরূচি 
দশভূমি স্তর কুমার জীব 

মহা বৈপুল্য স্ত্ররাজ বুদ্ধতর 

পদ্মু পানীয় স্থত্র -- 
বজপমাধি স্থৃত্র 7 

বুদ্ধ সমাধি -- 

গণ বাহ স্থত্র দেবকর 

কপিল সাংখা দর্শন -- 

এই গ্রস্থগুলি সংঙ্কত হইতে অন্ুবাদিত, 
এতন্তি্ন নিদান, ধারণী প্রভৃতি বিষয়ক 

বছুগ্রস্থ দেখিতে পাওয়। যায়। 

শাল কর্ণ হুত্র 

প্রাতিমোক্ষ 

ধন্মপদ 

এই গ্রন্থ দুই খানি পালি ও সংঙ্কত উভয় 

ভাষায় পাওয়া যায়। উভয়ের সাদৃশ্য এত 

অধিক এবং উভয়ের সহিত চীন অনুবাদের 

এত সাদৃশ্ যে, কোন্ ভাবা হইতে চীনেরা 

আপনাদের গ্রন্থ খনি অন্বাদ করিয়াছিল, 
নির্ণয় কর। যায় না। 

পরিনির্বাণ সুত্র 

ঢুকা 

০ 

ফাস্ছ 

৫৪ 

নবাভারত । ৪২৫ 

এই সকল গ্রস্থ পালি ভাষা হইতে অস্থু- 

বাদিত। বস্তত অন্ুবাদকগণ অনুবাদকালে 

কেহই অন্ুবাদিত গ্রন্থ মধো কোথায়ও উল্লেখ 

কবেন নাই যে, কোন ভাষার গ্রন্থ হইতে তিনি 

অন্থুবাদ করিয়াছেন । একখানি পালি বা এক 

খানি সংঙ্গত গ্রন্থের সহিত চৈনিক অঙ্- 

বাদের তুলন1! করিয়া কোন্থানি কোন- 

ভাষা হইতে অনুবাদিত অনুমান করা হই- 

য়াছে মাত্র । যেখানে মূল গ্রন্থের লোপ 

হইয়াছে ব1 বিভিন্ন ভাষার বহুপুব্বে” অস্গু- 

বাদিত একই গ্রন্থ পাওয়। যাঁয়, সেখানে গ্রস্থ 

বিশেষ কোন্ ভাষা হইতে অনুবাদিত, নির্ণয় 

করা এক প্রকার অসাধ্য হইয়া উঠে। 

চৈনিক ত্রিপিটকে কত কত গ্রন্থ রহিয়াছে, 

তাহারা কোন্ ভাষা হইতে অন্বাদিত, এ 

পর্যন্ত নিত হয় নাই। 
বিপিটক তিনখানি গ্রন্থ নহে। যেমন 

চতুবেদের প্রত্যেকের মধ্যে বা প্রত্যেক 
জাতীয় শত শত গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, 

ষড়দর্শনের মধো এক এক দর্শন শ্রেণীর শত 

শত পুস্তক লিখিত হইয়াছে, ত্রিপিটকও সেই 

রা সমুদয় বৌদ্ধ গ্রন্থ সথত্র বিনয় ও অভিধর্ 
এই ভিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়। তিনগী 
শ্রেণীর একটী সাধারণ ভ্রিপিটক আখ্যা 
দেওয়। হইয়াছে । এক এক শ্রেণীর সহমত 

সহন্র গ্রন্থ আছে। বোধ হয় বৌদ্ধ ধর্শোর 
মত আর কোন ধর্শ এত বিভিন্ন সম্প্রদায়ে 

বিভক্ত হয় নাই। আবার প্রত্যেক দেশে 

স্বতন্ত্র ্বতক্ত্র সম্প্রদায় আছে। বিভিন্ন সম্প্র- 

দায়ের লোক আপন পাগ্ডিত্য ও অভিরুচি 

অনুসারে বুদ্ধ বচনের ভাষ্য ও টীকা করিয়া 
স্বতঞ্ত্র অভিধ্ম শ্বতন্তর সুত্র শ্বতস্্ব বিনয় রচনা! 

করিয়াছেন। বনু মিত্রের অভিধর্শের 

সহিত ধর্মআ্রাতের় অভিধর্পের। যোগা- 
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চার্ধ্য বিনয়ের সহিত, মহাপ্্রাবস্তীবাদ বা 

মহিশাসিক বিনয়ের বিস্তর প্রভেদ, অথচ 

সকলেই আপন আপন গ্রস্থ বিনয় অভিধর্শা 

বা হান্র নামে অভিহিত করিয়াছেন, সকলেই 

হিন্দুদিগের ব্যবহার মত বুদ্ধকে আপন 
গ্রস্থের অধিনায়ক করিয়া, বুদ্ধ এই বলেন, 

বুদ্ধ মেই বলেন, ব৷ বুদ্ধ এই থ্রন্থ রচনা করি- 
যাছেন ইত্যাদি রূপে ঘোষণ] করিয়াছেন । 

এই সকল ভাষ্য এত ৰিভিন্ন মতাবলম্বী যে, 

তদ্দর্শনে শাক্যসিংহের প্রকৃত মত কি দির্ণয় 

করা ছরূহ হইয়া] উঠে, অথচ সকলেই বুদ্ধ 

বাক্যের উপর গঠিত। 
আবার স্বত্ব বিনয় ও অভিধশ্মশ ভিন্ন 

নিদান, অবদান প্রভৃতি নান গ্রন্থ হিন্দু 

দিগের পুরাণ শ্মতি বা কল্প শুত্রের মত কাল- 

ক্রমে বৌদ্ধদিগের আপ্ত গ্রন্থ মধো অধিকার 

লাভ করিয়াছে । সে সকলকে লইয়। শ্রেণী 

বিভাগ করিতে হইলে আবার নুতন নুতন 
শ্রেণীর স্যতি করিতে হয়। নেপাল দেশীয় 
বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল স্জর, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা; 
উদ্দান, নিদান, ইতুযুক্ত, জাতক, বৈপুল্য, 
অন্তত ধর্ম, আদান ও উপদেশ এই দ্বাদঙ্গ 

শ্রেণীতে বিভক্ত । চীন দেশীয়ের। এই দ্বাদশ 

শ্রেণী ত্বীকার করে । বোধ হয় পালি বৌদ্ধ 
প্র সকল ও?এক সময়ে এই সকল শ্রেদীতে 
বিভক্ত হইত। কৌগ্ধদিগের মতে বিভিন্ন 
শ্রেণীর প্রকার ভিব্লড। এই রূপঃ__ 

১। স্থজ ॥ ত্রাক্ষণদিগের বেদ যেমন 

বর্ববাপেক্ষা অধিক সন্মাননীয়, যৌদ্ধদিগের 
স্বপ্ত তেমনি মূল গ্রন্থ । শাকাপিংছের বচন 

সফল লইয়া সুত্র রচিত! কিন্তু কালক্রমে 

শোফ আপন জাপন অভিক্ষচি মত শাকা 

বাফোর অর্থ করিয়। তাহাকেই স্তর নামে 

আখথ্যাত করিয়াছে । প্রজ্ঞা পারমিতা এইরূপ 

নব্যভারত। (১ম খণ্ড, ৯ম সংখা] । 

এক খানি স্তর গ্রন্থ নেপাল দেশে ইহার 

বহু সম্মান, অথচ সিংহলীয় বৌদ্ধগণ এ গ্রস্থ 

থানিকে এক থানি আগ্ত গ্রস্থ রূপে আদৌ 
স্বীকার করে না । 

২। গেয়, এ গুলি স্তোত্র। 

৩। ব্যাকরণ । এগুলি ইতিহাস গ্রন্থ । 

শাকাসিংহ নির্বাণ প্রাপ্তির পূর্বে জন্ম জন্মা- 

স্তরে যাহা! করিয়াছিলেন, তাহারই বিবরণ 

এই সকল গ্রন্থে পাওয়া যায়। অন্যান্য 

বৌদ্ধ মহাপুরুষদিগের জীবন চরিতকে 
ৰাকরণ বলে। প্রজ্ঞা পরিমিতার মত দর্শন 

উপদেশ বা তন্ত্র সকলকে ব্যাকরণ বলা 

ধায় না। সিংহল দেশে ধন্মোপদেশকে 

ব্াকরণ বলে। 

৪। গাথ।, ইহা এক প্রকার রচিত 

ব্যাকরণ । ইহাতে স্মনীতি পূর্ণ অনেক 

আখ্যায়িক। ও অনেক ধন্ম কথা আছে। 

ললিতবিস্তর এক থানি গাথা ব্যাকরণ । 

৫। উদ্দান। বুদ্ধের গুণাবলি ও প্রকৃতি 

সন্বদ্ধে গুরু শিষ্যের কথোপকথন । 

৬। নিদান। যে সকল গ্রন্থে কার্ধেযর 

কারণ আলোচিত হয়, তাহাকে নিদান বলে । 

শাক্য কিরপে বুদ্ধ হইলেন, জীব জন্ম কেন 
হয়, ইত্যাদি বিষয়ের আলোচন। নিদান গ্রন্থে 

দেখা যায়। 

৭। ইত্যুন্ত। ইহা এক প্রকার ব্যাখ্যা 
পুস্তক। গ্রস্থ বিশেষে শাক্য বা কেহ কিছু 

বলিয়াছেন দেখা! ধার । কেন তাহারা এরূপ 

বলিয়াছেম, অথবা তাহার] যাহ! বলিয়া 

ছেন, তাহার মধ্যে ফিনিগুঢ় অর্থ আছে, 

ইত্যাদি বিষয় এই সকল গ্রন্থে আলোচিত 

হইয়াছে। | 

৮। জাতক । হরিণনপে, - পক্ষীরূণপে, 

ত্রাক্ষণরূপে, ক্ষত্রিয়রূপে, শাক্যসিংহ পাঁচ শত 
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, পঞ্চাশ বার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেম । কেন 

ভীহার বিবিধ জম্ম হইয়াছিল, কেন জীবের 

জম্মস্তর লাভ হয়, যোনী ভ্রমণ ঘটে, ইত্যাদি 

বিষয় জাতক গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। 
৯। বৈপুলা। ইহলোকে অর্থ পরলোক 

ধর্শ কিরূপে সঞ্চয় কর! যায়, বৈপুল্য সকলে 

তাহারই আলোচন। হইয়াছে। 

১০ । অদ্ভুত ধর্ম | অমানুষী ক্রিয়া কাণ্ড 

কির্নপে ঘটে, কিন্নপে ঘটান যায়, তাহা- 

রই আলোচন। এই সকল গ্রস্থে দেখ! 

যায়। 

১১। অবদান। কি কার্ষধের কি ফল 

জীব জন্মে যনুষ্য ভোগ করে, তাহাই এই 

সকল গ্রন্থে সমালোচিত হইয়াছে । ইহাদি- 

গের মধো হিন্দুদিগের পুরাণের মত অতি- 

রঞ্জিত এক প্রকার ইতিহাস দেখিতে পাওয়া 

যার । 

১২। উপদেশ । ইহারা হিহন্দ্ুদিগের 
তন্ত্রের মত। 

সাধারণের অপ্রেকাশ্ঠ অনেক গুন কথা, 

কি ভাবে কাহার উপাসন! করিতে হয় বিবিধ 

মুদ্রা, ভূতসিদ্ধি প্রেতসিদ্ধি ইতাদি নান। 
কথা এই সকল গ্রন্থে আছে। হিন্দুদিগের 

তন্ত্র ও বৌদ্ধদিগের উপদদেশে কোথায় 

কোথায়ও একই গ্রস্থ। অনেক ত্বণিত 

লজ্জাক্কর কথ! ইহাদিগের মধ্যে লুক্ধায়িত 

আছেঁ। আবাঁর ইহাদিগের মধ্যেই ঈশ্বরের 

সত্তা প্রতিপন্ন হইয়াছে। 

ডাক্তার রাজেজলাল মিত্র প্রণীত নেপা- 

লীয় বৌদ্ধ গ্রস্থের তালিকা হইতে কতক 
গুলি পুস্তকের নাম লইয়। আমরা! এই দ্বাদশ 

শ্রেণীর কয়েক শ্রেণীতে সাজাইলাম। 
১ সৃত্র। প্রজ্ঞা পরিমিতা, বিনয় হৃত্র। 

২গের। লোকেশ্বর শতক, শরক ধারা, 

নবৰাভারত। ৪২৭ 

গীত পুস্তক, স্তোত্র সংগ্রহ, কল্যাণ পঞ্চ 

বিংশতিক1, পরমার্থ নাম সঙ্গীতি। 

৩ব্যাকরণ। গগবুছ,। দশতৃমীস্থর, 

সমাধিরাজ, যন্ধর্ম পুগুরীক, স্বর্ণ প্রভাস, 

কারও বুাহ। 

ইগাথা। ললিতবিস্তর, সয়ন্ভু পুরাণ, 

গুণ কারও বাহ। 

৫ ভদান। 

৬ নিদান। 

৭ ইতুাক্ত । 

৮জাতক। জাতক মালা, কুশ জাতক, . 
৯ বৈপুল্য। লক্কাঁবতার, 

১০ অদ্ভুত ধর্ম । 

১১ অবদান । মহ্বাবত্ব,। অশোক, ভঙ্গ 

কল্প, মণিচুড়, বোধিচর্ধযাবতার, করুন] পুগু- 

রীক, হুগত, হ্থখাবতী বাহ, চৈত্য পুগুব, 

দিব্যাবদান, বোধিমন্ব, শার্দুল কর্ণ। 
১২ উপদেশ । অপরিমিতাযুধার, পঞ্চ 

রক্ষ।, প্রত্যন্থিব! ধাঁরণী, ভারা শত নাম, 

ক্রিয়া সংগ্রন্থ, ধ্বজাগ্র কেমুরী, গৃহ মাতৃকা, 
মহাকাল তন্ত্র, অভিধানোত্বর, গণপতি হৃদয়, 

পুর্ন পদ্ধতি । 

পূর্বে যে সকল চৈনিক বৌদ্ধ গ্রস্থের 
নামোল্লেখ করা গিয়াছে, বিশেষ বিবরণ 

না দিলেও পাঠক শ্বয়ং তাহাদিগকে এই 

তালিকার বিভিন্ন শ্রেণীত বিভক্ত করিয়। 

লইতে পারিবেন । | 

তির্বত দেশীয় কাজুর (১) ছুলব্ব। বিনয় 
(২) সেরচ্চিন বা প্রজ্ঞা পারমিতা (৫) 

দেশদে বা গ্ত্রাস্ত (1) গিষুদ বা তত্র 
(৬) মেয়াঙ্্দান বা নির্বাণ (৪) কোন 

সেগবা রত্ব কুট (৩) এবং ফালচেন বা! 

বুদ্ধ বংশ এই সাত ভাগে বিভ্ত। তারে 
কেবল সুত্র ও তঞ্জ এই ছুই ভাগ দেখিতে 
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পাওয়। যায়। কিস্ত অলঙ্কার দর্শন প্রভৃতি 

বিভিন্ন বিষয় ইহার্দিগের অন্তর্গত | চীন- 

দেশীয় বৌদ্ধ গ্রস্থ সকল (১) মহায়ণ ও 

হীনায়ণ হৃত্র (২) মহারণ ও হীনায়ণ 

বিনয়-(৩) মহায়ণ ও হীনায়ণ অভি-ধর্ধ 

এই তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত করিয়া 

আবার (১) প্রজ্ঞাপারমিতাদি স্থত্র (২) 

রত্ব কুট (৩) বৈপুল্য (8) অবতংশক (৫) 

নির্বাণ (৬) আগম (9) ব্যাকরণ (৮) 

অবদান (৯) নিদান (১০) উদান ইত্যাদি 

নান1 ভাগে বিভক্ত কর! যাইতে পারে । 

সিংহল দেশীয় পাপি বৌদ্ধ গ্রস্থ সকল 
স্থত্র, বিনয় ও অভিধর্শ সেই তিন প্রাচীন 

বিভাগে অদ্যাপি বিভক্ত । স্ৃত্র পিটক 

দীঘ নিকার,। মঝবঝিম নিকায়, সংঘুক্তক 

নিকায়, অন্তুত্তর নিকায়। এবং খুদ্াক 

নিকায়, এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত । বিনয় 
পিটক হ্তবিভাঙ্গ, খন্দক, এবং পরিবার 

পাঠ, এই তিন ভাগে বিভক্ত । পারাজিকা 

ও পাচীতীয়কে ছুত্র বিভাঙ্গ এবং মহাঁবগ্গ 

ও কুলবগ্গকে খনক বলে। ধর্মসঙ্গনী, 

বিতাঙ্গম, কথ বা ক্ষু, পুগ্গল, পাঁনত্তি, ধাঁকৃ- 

কথা, জষকম্ এবং পাঠনম অভিধম্ম পিটকের 

নব্যভারত। (১ম, খণ্ড মল খা । 

অন্তর্গত। নিকায় সকলের প্রত্যেকের 

মধ্যে আবার অনেক গুলি গ্রন্থ আছে। যথা 
দীঘ্ঘ নিকায়ের অন্তর্গত ও অস্বও কৃটদস্ত, 

মহা নিদান, মহাপধান, সোনদস্ত, মহালি, 

সঙ্গীত পর্য্যায়। মক্বিমনিকায়ের অস্তর্গতঃ 

-রখপাল, শঙ্ষি, ফস্মকারী, দ্বেধা বিতন্ধ, 

স্থল সকুলুদ[য়ী, মহাছুখ্খখন্ধ, অলগ্গ। 

নাপ্পয়। সন্মা্দিলী, অঙ্গলিমাল, সংসার 

উপ্রতি, হুলমালুক্য, অলগদ্দ,পমা, পিগুপাড 

পরিশুদ্ধি, অন্ুমান, ইন্দ্রিয় ভীবনা, উপকি- 
লেমিয়। হল স্ুন্ঠতা, মহাতন্হাসখমা। 

গোপক মোগ্গলান, আচারীয় বন্থত, স্ুল- 
ক্ষও, মহাপুণ্য মায়া, পঞ্চতয়, রথবিনি | 
স“যুক্তক নিকায়ের অস্তর্গত--টাকা নিপাত 
পঞ্চক নিপাত, সওক নিপাঁত। ক্ষুদ্দক 
নিকায়ের অত্তর্গতঃ-_ক্ষুদ্দকপাঠ, ধর্মপদ, 
উদ্দান, ইতিবৃত্ত, ন্ুত্তনিপাত, বিমান বাথ, 

পেট বাখ্, যের গাথা, জাতক, নিদ্দেশ, 

পতি সমবিদ্দ মাগ্গ, আপদান, বুদ্ধবংশ 

সারিয় পিটক ইত্যাদি ইত্যা্দি। বিনয় পিট- 

কের অন্তর্গত পারাজিক। ও পাঁকিত্তিয়কে 

স্ত্ত বিভাঙ্গ এবং মহাবগ্গ, কুলবগ্গ ও 
পরিবর পাঠকে খন্ধক বলে। ক্রমশঃ 

নবলীলা। 

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 

বীভৎস শকজিসাধন। 

কোথায় লইয়! চলিল, কেন লইয়! 

চলিল, তাহা কমলমণি জানিতেন, পূর্বেই 
সকল ঠিক ছিল। কুলকামিনী বা স্থলোচনা 
কিছুই জামেন না। ম্মলোচনার মায়ায় 

চা 

কুলকামিনী অপরিচিত পথে চলিতে লাগি- 
লেন। নম্মলোচনার চক্ষুতে এখনও সেই 
আলোক জলিতেছে, এখনও সে শ্বর কাণে 

বাজিতেছে, সংসাঁর যেন নাই নাই বোধ হই- 
তেছে; তিনি অবিচলিভ ভাবে চলিতেছেন। 
লোকেরা যে কারণ কমলমণিকে প্রহার 
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করিভেছিল, তাহা! মিলিয়াছে, তাহাদের 

আজ্লাদেল শীমা ন'ই, তাহার| মনে ভাবি 

তেছে, আজ স্থুলোচন1 ফীদে পড়িয়াছে_ 

আর ভয় নাই। একে একে ছুই একটীগ্রাম 

অতিক্রান্ত হইল। গ্রামের লোকের! উৎ- 

সুখ চিত্তে ইহাদিগকে চাহিয়। দেখিল, কেহ 

বাঁ হাসিয়। উড়াইল, কেহবা জবকুঞ্চিত 

করিল। কমলমণি লোকদিগের একজনকে 

বলিলেন,_«"গোরাাদ, এ পথে না যেয়ে, 

চল এ দক্ষিণ পাড়া বা হাতে রেখে যাই, 

ওদিকে লোকজন নেই । 

গোরা্টাদ বলিল, তাই চল । 

দক্ষিণপাড়া বাহাতে রাখিয়াই লোকেরা 

চলিল। কুলকামিণী এতক্ষণ মনে ভাবিতে- 

ছিলেন, লোকেরা কোথায় যাইতেছে, মা 

তাহা জানেন না) ভবে টাক দিয়েছেন বলিয়া! 

এবং ন্ুলোচনাঁর মমতা ছাড়িতে পাঁরিভে- 

ছেন না বলিয়| যাইতেছেন। এক্ষণ সে ভ্রম 

দুর হইল, বুঝিলেন মা সকলি জানেন । 

জিজ্ঞাসা করিলেন, মা আমাদিগকে লইয়া! 

কোথায় যাইতেছ ? 

কমলমণি--কোথায় যাইডেছি ?--৩। 

সকলি জানিবে ৷ আজ শক্তির পৃক্রা হইবে। 

কুলকামিনী,__শক্তি কি মা? 

কমলমণি,-_-সকলি বুঝিতে পাঁরিবে। 
লোকের! পুর্বে ষে পথে যাইতেছিল, সে 

পথে তবুও লোকজনের সহিত সাক্ষাৎ হইতে- 

ছিল, কুলকামিনীর আশা ছিল, বিনোদ- 

বাবুর সহিত যদি সাক্ষাৎ হয়, তবেই আশা 

পূর্ণ হইবে, উদ্ধারের উপায় হইবে। কিন্তু 

মাতার আদেশে গোরাটাদ এমন পথে লইয়! 
চলিল, যে পথে লোকজনের নামগন্ধও নাই। 

ক্রমেই পথ হুর্গম হইয়া! আনিল' সে পথে 

লোকের যাতায়ত প্রায় নাই। ক্রমে সে পথ 

মনবাভারত। 8২৯ 

অরণোর দিকে চলিল। 'কুলকামিনীর মনে 

গকিরা থাঁকিয়। কত কি ভাবন], আশঙ্ক। 

উপস্থিত হইতেছিল। এক একবার ইচ্ছ। 

হয় স্থলোচনাকে সকল বিপদের কগা খুলিয়া 

বলেন, আবার মনে হয়, স্সলোচঢন। ত বিপ্দই 

চায়। বিষম সমস্যা, কি করিবেন, কিছুই 

ঠিক পাইছেছেন ন1)--মা কথ! শুনিবে না, 

কারণ মায়ের স্বার্থ আছে, স্থলে!চন। দ্ব- 

প্রতিজ্ঞ, মে মরিবে তবুও ফিরিবে না, 

কাহাকে কি বলিবেন, কিছুই ঠিক করিতে 

পারিতেছেন না। লোকেরা ক্রমেই ঘনীভূত 
অরণ্যের মধ্যে চলিল--গ[ছের পাতায় 

পাতায় ডালে ডালে ঘেস। ঘেসিতে সুর্যের. 

রশ্মি প্রবেশ লাভ করিয়। মৃত্তিকা স্পর্শ 

করিতে পারিতেছে না, ঘনীভূত অন্ধকারের 

মধ্যে কেবল স্থানে স্থানে একটু একটু 

আলোক দেখা যাইতেছে।_পত্রের মধ্য দিয়] 
একটু একটু আলোক আনিতেছে। কুল- 

কামিনী জঙ্গলের পরিসর কত জানেন 

না, মনে হইতেছে-এইবার অরণা শেষ 

হইবে । আশার সহিত চলিতে লাগিলেন, 

কিন্ত অরণ্য আর শেষ হয় না। আবার 

পুনঃ আশ! হৃদয়ে আসিয়! উপস্থিত হয় 

আবার নবোৎসাহে চলেন, কিন্তু তবুও 

শেষ হয় না। তবে বুঝি অরণ্য শেষ হইবে 

না; একবার একবার এই প্রকার মনে হয়, 

কিন্ত আশার উত্তেজনাঁয় এ চিন্ত। অধিক- 

ক্ষণ স্থায়ী হয় না; আবার কুলকামিনী মনে 

করেন, এইবারই জঙ্গল শেষ হইবে,_ নিশ্চয় 

হইবে; এ যে আলো দেখা যাইতেছে । 

কুলকাঁমিনীর আশ। পূর্ণ হইল, আলোকময় 

স্থান নিকটবর্ভী হইল। কিন্তু সে স্থানের 

চতুর্দিকেই তিমিরাবৃত অরণ্য । মেই স্থান 

দেখিয়া! কুলকামিনী একটু যেন শান্তি পাই- 
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লেন--সেথানে আরো! কয়েকভন লোকছিল, 

চতুর্দিক অরণ্য, মধ্যে এক'টা কালীরমন্দির, 

সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড দীঘিক1। দীর্ঘিক! বন্ধ 
দিনের" দাঁমাবৃত, ছই একশ্ান ভিন্ন জল দৃষ্টি- 
গোঁচর হয়ন!। চতুপ্চিক নিস্তব্ধ, নীলাম্করে 

একাকী ঘ্য তীক্ষু কটাক্ষপাত করিতেছেন, 

অরণ্যের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া এ স্থানে 
তখন ক্রোধাবতাঁর হুইয়। কটাক্ষ করিতে- 

ছেন। কয়েকজন মাত্র লোক নীরবে বসিয়। 

রহিয়াছে-যেন কি ভাঁবিতেছে, যেন কি 

নিরাশার কালিমা হাদয়কে ঘেরিয়াছে। দর 

হইতে কুলকামিনী দেখিলেন--তাহাদিগকে 
দেখিয়া এ লোকেরা প্রফুল্ল হইল--মলিন 
বসন, মলিন ভূষণ হৃদয় হইতে খুলিয়! 

রাখিল, প্র্ষ,টিত ফুল্ল কমলবৎ আনন্দো- 

চ্ছাস হ্দয়ে তুলিয়া! দিল। তাহারা মলিন 

ছিল, প্রফুল হইল । তাহার বসিয়াছিল, 
ঈাড়াইল--পরে অভ্যর্থনার জন্য আসিল। 
অভার্থনা করিল। গোরা্ঠাদের দলে সেই 
দল মিগিল। মিশিয়] কতহাসিল।--হাঁসিল 

মাঠিল-নাচিল-গাইল। গাইতে গাইতে 
কালীর মন্দিরের সম্মুখবস্তী হইল। গোরাটাদ, 
বিকটন্বরে--মন্দিরের সন্ুথেয[ইয়1--মা মা 

মাঃ বলিয়া তিনবার ডাকিল। সেই.ডাকে 

করালবদনী যেন প্রনন্ন হইলেন-__পুরোহিত 

মন্দির হইতে বিল্পত্র এবং স্থরার পাত্র 
হাতে করিয়া আসিয়া বলিলেন--গোরাাদ 

ম! প্রন্ন্ন হইয়াছেন, এই আশীর্বাদ গ্রহণ 

কর। গোরাচাদ হাত পাতিয়া সানন্দে বিল্- 

পত্র এবং পাত্র গ্রহণ করিলেন । 

পুরোহিত বলিলেন, গোরা, কলিতে 

তোমার স্ায় ভক্ত দেখিনাই। সংসারের 

নিন্ব।' ত্বপাফে তুচ্ছ করিয়া তোমার মনত 
আহ্গ পর্যন্ত কেহইমায়ের চরণ পুজ! করিতে, 

মবাভারত | (১ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা । 

পারে নাই। তুমিই ধন্য কারণ তুমি 

শিক্ষিত হইয়াও মায়ের সম্মান, দেশের 
গৌরব রক্ষা করিতেছ। কলিকালে 
ইংরাজি শিক্ষায় দেশের প্রেমভক্তি সকল 

গেল। আর দেশে ধর্ম থাকে না। ওদিকে 

চ'হিলে গ্রাণ ফাটির। যায় । শিক্ষা পাই] 

লোকেরা আর কিছুই মানিতে চায় না, 

মাতার সম্বন্ধ পর্যন্ত ভুলিয়। যায়। মা 

কয়ালবদনী কি অপরূপ সাজে আজ 

সাঁজিয়াছেন, গোরাষ্ঠাদ, উনবিংশ শতা- 

স্বীর প্রকৃত ভত্ত, একবার চাহিয়। দেখ। 

রণরঙ্ষিনী মাতার বেশ একবার দেখ। 

দেশের নান্তিকত। ডুবাও, জীবন্ত ধর্ম সাধ- 

নায় প্রবৃত্ত হও, চক্রে উপবিষ্ট হও । 

গোরটাদ বিকট শ্বরে সজল নয়নে আবার 

“ডাকিলেন _মা--মা--মা প্রসন্নময়ী অভয় 

দাঁন কর, সংসারের যশ, মান, নিন্দাঁকে ডুবা- 

ইয়া আজ একবার তোমার সম্মুখে মাতিব । 

বিবসন! নিশস্তৃঘ[তিনী ম1-আঙ্গ সদয় হও।” 
এই বলিয়। গোরা্ঠাদ মন্ত্রপৃত স্থরার পাত্র 

আপনি উদরসাৎ করিলেন, এবং আর আর 

অন্তান্ত সকলকে এক এক পাত্র দ্িলেন। 

কুলকামিনী দেখিয়া বিন্মিত,। চমকিত 
হইলেন। স্ুলোচন। উর্ধনয়না হুইয়! 

ঈাড়াইয়। আছেন, এ সকল তাহার চিজ্বার 

বিষয় নহে। কুলকামিনী দেখিলেন, ক্রমে 

কমলমণি ন্ু্রার পাত্র হাতে করিলেন। 

কুলকামিনীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল-_ 

বলিলেন, মা, করিন্ কি? কমলমণি কথা 

বলিলেন না, পাত্রস্থ ম্থরা উদরসাৎ্ করি- 

লেন। রমলমণির পরে সকলেই এক এক 

পাব উদরসাৎ্ করিলেন.। এর পাত্রের 
পরে ক্রমে ছুই ভিন পান্র উঠিল। কমল- 
মণি তখন. “উন্মত্ত হইয়াছেন। .কুলকা- 
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গিনীকেও মন্ত্রপূত সুরার পাত্র দিলেন। 

কুলকামিনী পাত্র হাতে লইয়াই মৃত্তিকাঁয় 

ফেলিয়া! দিয়া! পদমর্দন করিয়া বলিলেন, 

সর্বনাণি, তোর সাধ কখনই পূর্ণ হবে না, 

আজ দেখিব-ম1 হারে কিকঙ্গা হারে। 

কুলকামিনীর কথা শেষ হইতে না হইতে 

চতৃর্সিকের সকলে মাতিয়! উঠিল । কি মন্ত্র 

পৃড় স্লরার অবমানন। ? শজ্জি পুজায় বাঁধা? 

এই বলিয়া! পুরোহিত রক্তিম চক্ষে গোঁরা- 

দের প্রতি চাহিয়া! আদেশ করিলেন-- 

সকলে উলঙ্গ হও-_বলপূর্বক ইহাদিগকে 

দীক্ষিত কর! 

পুরোহিতের আদেশ শুনিবামা গোরা- 

চাদ সকলকে মাঁতিতে আদেশ করিলেন, 

এবং আপনি নিজ হাতে পাত্র লইয়। স্বলো- 

চনার সম্মুখীন হইলেন । গোরাটাদ কিছু 

না বলিয়া স্ুলোচনার হাত ধরিলেন এবং 

মুখের নিকটে পান্র ধরিয়া বলিলেন, পান 

করে জন্ম সার্থক কর্! | 

ম্বেছের অবতার স্বলোচনা শ্মৃন্সিগ্ধ 

দৃষ্টিতে চাহিয়া! রহিলেন। 
গেরাাদ পুনঃ. বলিলেন, 

প্রসাদ গ্রহণ কর । 

স্থলৌচনা। কই মা? কাহার প্রসাদ? 

গোরার্ঠাদ মন্দিরের দিকে চাহিয়। বলি- 

লেন, এঁ দেখ মা জীবস্ত অবতার দণ্ডায়- 

মান। প্রসাদ ধর। ৰ 

স্লোচনা। ও ত মা নহে, মায়ের 

ছায়! মাত্র । আমি পাত্র ধরিব না । আকাশ 
হইতে ম। পাত্র ধরিতে নিষেধ করিতেছেন। 

গোরাটাদ এই কথা শুনিয়া! বলপূর্বক স্থুলো- 

চমাঁর মুখে সেই মগ্্পূত সুরা 'ঢালিতে চেষ্টা 
করিল; ফিস্ত তাহা প্লুলোচনার গলাধঃ- 

করণ হইল না মাঁআমার' ধর ধর বলিতে 

মায়ের 

মবাভারত । ৪৩১ 

বলিতে ভয়ে তিনি মৃচ্ছিতি হইয়া] পড়ি- 

লেন। 

কুলকামিনী তগ্রীর মচ্চার বঙ্গ দেখিয়া 
উচ্চৈঃস্রে চিৎক!র করিয়া বলিলেন, পানও 

কি করিলি, আমার সম্মগে স্লোচন'কে 

মারিলি? এই বলিয়া স্লোচনার 

হাত হঈতে অন্প লইয়া গোরা্টাদের প্রতি 

নিক্ষেপ করিলেন। কিস্ত মে অস্ত্র গোরা- 
চাদের শরীরে লাগিল না। গোরাটাদ 
এব* অল্গান্য সকলে বলপূর্বক কুলকামি- 

নীকে ধরিল। কুলকামিনী ছাঁড়াইতে চেষ্ঠা 
করিতে লাগিলেন, কিন্তু পরাস্ত হইলেন । 

কমলমণি এই অবস্থায় কুলকামিনীর মুখে 
মন্ত্রপৃত ন্দুর! ঢালিলেন। কুলকামিনী স্থরায় 

দীপ্ষিত হইলেন । অল্প সময়ের মধ্যে কমল- 

মণির ন্যায় উন্মত্ত হইলেন। স্থলোচনাকে 

চেতন করিতে পীঁষগ্ডেরা অনেক চে 
করিল, কিস্তু কিছুতেই চেতনা হইল ন]1। 

শক্তি পূজা হইল--সকণে মাতিল--নাচিল, 

গাইল, পরে. সকলেই অচেতন হইয়া পড়িল । 

ক্রমে সকল নীরব হইল । 

* মুচ্ছাঁর অবস্থায় স্থুলোচনা আবার স্বপ্ন 

দেখিলেন--“বিনোদ বাবু বলিতেছেন, 

ভয়কি স্মুলোচন!, চাহিয়া দেখ আননা- 

ময়ী, প্রেমরূপিনী বিশ্বেশ্বরী শয়ং তোম।কফে 

উদ্ধার করিভেছেন, ভীত হইও ন]1। মরিবে, 

মনে ভাবিয়াছ ? তা হবে না; ধীরে ধীরে 

মাতার ঈঙ্গিত মত এ পথে চল।-_দস্থ্যর 
ভয়ে কাতর হইয়ছ ?-_বিপদে মলিন হই- 

য়াছ? প্রেমময়ীর গ্রপন্ন মুখের পানে তাকাও ।” 

এই কথা শেষ হইতে না হইতে বিনোদ বাবু 
অদৃষ্ত হইলেন, সকলেই অর্চেতন অবস্থায় 
পড়িয়। রহিয়াছে । জননীকে দেখিয়। সুলো- 

চন! বিশ্মিত হইল না, কিন্ত দিদিকে ওয়'প 
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বেশে ধরায় পতিত দেখিয়া! বড়ই কষ্ট হইতে 

লাগিল । আকাশের পানে চাহিয়া বলিলেন, 

মা, তুমি একি চিত্র দেখাইলে? দিদি- 

কেও বিচ্ছিন্ন করিলে_পাপে ডুবাইলে? 

স্ুলোচনার নয়ন মুদিত হইয়া আসিল 

সহসা অন্তরের নিগুঢ়তম স্থান হইতে কে 
যেন আদেশ করিল--"এখন ৪ ভাবিতেছ? 

ওঁ পথে চল, ম! ডাকিতেছেন।১ ম্থুলোচন। 

নব্যভারত | (১ম খণ্ড ৯ম. সংখ্যা । 

আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না ধীরে 

ধীরে সেই আদেশ ধরিয়া স্থলোচনা নির্ভয়ে 

পদনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, নীরবে 

স্ুলোচন। চলিলেন। বিনোদবাবূর সর 

তখনও কাণে বাজিতেছিল, স্ুলোচন! নির্ভয়ে 

আবার গভীর অরণোর ভিতর প্রবেশ 

করিলেন । 

ক্রমশঃ 

জীবন বিজ্ঞান । 

আমব] চারিদিকে লতা বৃক্ষ, গো, মনুষ্য 

ইত্যাদি যে সমুদয় পদার্থ দেখিতে পাই, 
তাহাদিগকে জীবিত পদার্থ বলি। আর 

কাষ্ঠ, প্রস্তর, চুণ, ইষ্টক প্রভৃতি পদার্থকে 

সাধারণ ভাষায় আমরা জীবিত পদার্থ 

জ্ঞার বহিভূ্তি বলিয়া গণ্য করি। কোন্ 
বস্ত জীবিত আর কে|ন্ বস্ত জীবিত নহে, 

তাহা দেখিয়া বল! আমাদিগের পক্ষে বিশেষ 

কঠিন নহে; কিন্তু যদি আমরা জিজ্ঞানঃ 

করি, জীবিত পদার্থ কাহাকে বলে, ভাহা 

হইলে সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়। তত সহুজ 

নহে। কেহ হয়ত বলিবেন যে, যাহার জন্ম 

বৃদ্ধি মৃত্যু আছে, তাহাকে জীবিত পদার্থ 

বলে। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, জন্ম, বুদ্ধি, 

মৃতু বুৰবিয়া দেখিতে গেলে আবির্ভাব, 

বৃদ্ধি, ও তিরোভাব বলিয়া শ্বীকার করিতে 

হয়। তবেকি আমরাযে বস্তকেই আবি- 

ভূ্ি, বুদ্ধিপ্রাপ্ত ও তিরোভূত হইতে দেখি, 
তাহাকেই জীবিত বলিব । আমর! জানি যে, 

কোন স্থানে সমুস্রের জল রৌদ্ত্রে ক্রমে ক্রমে 
ওকাইয়া যাইলে, সে স্থানে লবণ হইতে থাকে, | 

বন্তই জল অধিক শুকাইয়] যায়, ততই অধিক 

লবণ হয়, অবশেষে যখন সমুদয় জল শুকা- 

ইয়াযায়, যেমন বৃহৎ এক লবণের রাশি 

দেখা যায়। পরে আঁবার এ স্থানের উপর 

দিয়া জল চলিতে আরম্ভ হইলে এঁ লবণ 

রাশি ক্রমে ক্রমে ভাস হইয়। অদৃশ্য হইতে 
পারে। এখানে আমরা এই লবণরাশি 

প্রথমে আবিভূতি, পরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত, 
আর শেষে তিরোভূর্তি হইতেছে, জাঁনি। 

কোন স্থানে বৃষ্টির জল জড় হইয়া ক্রমে 
ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, আবার শেষে এই 

জল রৌদ্র শুকাইয়] অপৃষ্ঠ হয়, এখানেও 
আমরা ছলরাশির আবির্ভাব, বৃদ্ধি, ও 

তিরোভাব দেখিতে পাইতেছি। এখন 

জিজ্ঞাস্য এই যে, এই লবণরাশি আর এই 
জলরাশিকে আমর! জীবিত পদার্থ ৰলিতে 

পারিকি না? বৃক্ষ ও মনুষ্য সাধারণ ভাঁষায় 

অর্থে জীবিত পদার্থ, উহারাও সেই অর্থে 

জীবিত পদার্থ কি না? সকলেই বোধ হয় 

এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে, এ লবণ 

রাশি ও এ জলরাশিকে আমরা এ অর্থে 
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» ভীবিত পদার্থ বলিতে পারি না। এখন 

দেখা যাউক, জীবিত পদার্থ কাহাকে বলে? 

আমরা পূর্বে যে আবির্ভাব, বুদ্ধি, ও 

তিরোভাবের কথ] বলিয়াছি, উহার মধ্যেই 
জীবনের সংজ্ঞা পাওয়া যাইবে । এই 

তিনটী শব্দের মধ্যে বৃদ্ধি শব্খটীর অর্থ 
আঁলোচন! করিয়া দেখিলে, জীবিত পদার্থ 

কাহাকে বলে, বুঝিতে পারা যাইবে । 

লবণরাশির বৃদ্ধি লবণে লবণের যোগ, 

জলরাশির বৃদ্ধি জলে জলের যোগ । এই 

রূপ খাহাদিগকে আমরা সাধারণ ভাষায় 

জীবিত পদার্থ সংজ্ঞার বহ্িভূ্তি বলিয়া গণ্য 

করি, তাহ্াদ্িগের কোন একটীর বুদ্ধি তাহা- 

দিগের সেই একটীর কতক অংশে অপর 

কতক অংশের যোগ । আবার বৃক্ষ কি 

মন্ুষোর বুদ্ধি কাহাকে বলে দেখা যাউক। 

বৃক্ষ বাহিরে বায়ু হইতে কার্বনিক আযাসিভ্ 
নামক এক প্রকাঁর গ্যাস ও জলীয় গ্যাস, 

আর মৃত্তিকা হইতে জল ও তাহার সহিত 
খনিজ পদার্থ নিজের মধ্যে গ্রহণ করে, 

তার পর তাহা নিজের শরীরের দ্রব্য 

পরিণত করে । এই রূপে বাহির হইতে 

খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করিয়। বৃক্ষ বুদ্ধি প্রাপ্ত 

হয়; বৃক্ষের বৃদ্ধির প্রন্কৃতি এই যে, বৃক্ষ 

তাহার শরীরের অসদৃশ দ্রবা গ্রহণ করিয়! 

শরীরের দ্রব্যে পরিণত করে। মনুয্যের 

বৃদ্ধিও এ প্রকার । মনুষ্য যে সব খাদ্য দ্রব্য 

গ্রহণ করে, তাহ! হয় তাহার শরীরের অস- 

দশ (যেমন চাউল কি শাক ) আর না হয় 
তাহার শরীরের সদৃশ (যেমন মাস) কিন্ত 
এই খাদ্য ভ্রবা, শরীরের সদৃশই হউক 

আর সদৃশই হউক, শরীরের মধ্যে খণ্ড 

খণ্ডে অধুতে অপুতে বিভক্ত হুইয়। যায়, 
ভার পর উহ! আবার শরীরের স্তরবো পরি- 
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ণত হুয়। এই রূপে যে সমুদয় পদার্থ 
বাহির হইতে দ্রবা গ্রহণ করিয়া নিজের 
শরীরের দ্রব্যে পরিণত করিতে পারে, তাহা. 
দিগকে জীবিত পদার্থ বলে। জীবিভ 
পদার্থ ও জীবনবিহীন পদার্থ এই ছুয়ে 
আর এক বিশেষ প্রভেদ এই দেখা বাঁয়,-_ 
জীবনবিহীন পদার্থের (যেমন প্রস্তর খণ্ডের ) 

অধুগুলি, সেই জীবনবিহীন ' পদার্থ যত 
দিন বর্তমান থাকে, তত দিন একই 

রহ্িয়া যায়,' অর্থাৎ প্রথমে মে অণু গুলি 
ছিল, পরেও সেই অথুগুলি সমুদয় কি তাহার 
কতক গুলি থাকে । জীবিত পদার্থে এবপ 
নহে । জীবিত পদার্থে কোন কোন অংশে 

ক্রমাগত পুরাতন অণু গুলিক্ষয় হইতেছে, 
অর্থাৎ তাহাদিগের পরমাখুতে পরিণত হই- 
তেছে, আর সেই সকল পুরাতন অণুর পরি- 
বর্তে নুতন অথুগঠিত হইতেছে । আমরা 
এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, যে সকল 
পদার্থ বাহিরের দ্রব্য নিজের শরীরের অস্ত- 

তূত করে ওপরে তাহা নিজের শরীরের 

দ্রব্যে পরিণত করে। তাহাদিগকে জীবিত 

পঙ্গীর্থ বল। যায়, আর যে সকল পদার্থ তাহ! 

করিতে পারে না, তাহাদিগকে জীবন- 

বিহীন পদার্থ বল। যায়। জীবিত পদার্থের 
যে যে ঘটনা আবিভূর্তি হয়, সেই সকল 
ঘটনার সমঘ্টিকে তাহার জীবন বলে। কি 

কি নিয়ম অগুসারে সকল ঘটনা আবি- 
ভূতি হয়, তাহ! যে বিজ্ঞানে জালোচিত হয়, 

তাহার নাম জীবনবিজ্ঞান। এই প্রবন্ধে 
জীবন বিজ্ঞানের কয়টী বিভাগ আছে, আর 
&ঁ কয়টী বিভাগে কি কি বিষয় কিকি 

পদ্ধতিতে আলোচিত হয়, তাহা সংক্ষেপে 
বর্ণনা করা যাইতেছে। কোন অআবিত 
পদার্থ দেখিলে তাহাতে প্রথমন্তঃ হুইটী 
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বিষয় লক্ষ্য কর! যায়। উহার দেহ আর 

উহার দেহের মধ্যে যে সকল কার্ধ্য সাধিত 

ইয়। জীবন বিজ্ঞানের যে ভাগে দেহের 

বিষয় আলোচিত হয়, তাহাকে জীবদেহ 

বিজ্ঞান বল! যাইতে পারে; আর যে ভাগে 

দেহের কার্য সকলের প্রক্রিয়। গুলি আলো. 

চিত হয়, তাহাকে জীবংপ্রক্রিয়া-বিজ্ঞান 

বল। যাইতে পারে। 

জীবদেহ বিজ্ঞানে জীবদিগের দেহে কি 

কি অংশ আছে, এই সকল অংশের পরস্পর 

কি সপন্ধ তাহা আলোচিত হয়। জন্তুর 

দেহে অস্থি, মাংসপেশী, রক্তপেশী, মগজ, 

পায়ু, ইত্যাদি অনেক অংশ আছে; আবার 

বৃক্ষে শিকড়, গুড়ি, শাখা, পা ইত্যাদি 
অংশ আছে। জন্তদিগের দেহে কোথায় 

কোন্ অংশ, প্রত্যেক অংশের সহিত তাহার 

নিকটস্থ প্রত্যেক অপরাংশের কি সম্বন্ধ 

ইত্যাদি নির্ণয় করিবার নিমিত্ত মৃত অবস্তায় 

উহ্বাদিগের ছেদ করিয়। দেখ! হইয়। থাকে; 

ঘক্ষদিগের দেহে কোথায় কোন্ অংশ আর 

তরী সকল অংশের পরম্পর কি মন্বন্ধ, তাহ! 

সৃক্ষদিগের দেহের উপর হইতেই অনের্কটা 

দেখ! যায়, তবে বৃক্ষের ফুল, ফল প্রভৃতি 
ছেদ করিয়াও দেখা হ্ক্নাথাকে। জীব- 

দিগের দেহের প্রত্যেক অংশের অতি ক্ষত 

ক্ষুদ্র অংশ গুলি দেখার নিমিত্ত অগুবীক্ষণ 
খস্ত্র বাবহার কর] হুইয়। থাকে; জীবদিগের 

দেহের ক্ষুপ্জ স্কুদ্র অংশ গুলি অণুবীক্ষণ দিয়! 
দেখিলে এক একটা ক্ষুদ্র প্রকোষ্টের গ্ায় 
দেখায়, এই নিমিঘ্ জীবদেহ বিজ্ঞানের যে 
ভাগে দেছের ক্ষুত্ত্ ক্ষুদ্র অংশের আলোচনা 

হয়, যে ভাগের-নাম আযাদিগের ভাষাক্ন জীব 

প্রফোষ্ট বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে । জীব- 
দ্নেহ বিউ্টান হই প্রকারে জন্জুদীলন করা 
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যাইতে পারে; এক কোন জন্ধ বা কোন, 

উদ্ভিদের দেহের গঠন আলোচম1 করা, আর 
এক ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জন্ত বা উত্ভিদদিগের 
দেহের গঠন তুলন] করিয়া & সকল শ্রেণীর 
পরস্পরের মধ্যে কতদূর সাৃশ্ঠ আছে তাহ 
আলোচনা! কর]; জীবদেহু বিজ্ঞান যখন 

দ্বিতীয় প্রকারে অনুশীলন করা হয়, তখন 

তাহাকে ভূলনাঁশীল জীবদেহবিজ্ঞান বল! 
যাইতে পারে । জীব প্রক্রিয়। বিজ্ঞানে আ- 

মরা দেহের মধ্যে কোন্কার্যা কিরূপে 

সাধিত হয়, তাহা আলোচনা করি। কি 

রূপে শরীরের মধ্যে রক্তশ্োত চলে, কি 

রূপে খাদা দ্রব্য ভক্ষিত ও জীর্ণ হয়, কি 

রূপে আমাদিগের শ্বাস ক্রিয়। নির্বাহ হয়, 

কিরপে আমাদিগের স্গায়ুর মধ্য দিয়া 

মগজে ইঙ্গিত যায়, আর তাহার পর কিরূপে 

মগজ হইতে স্বীঘুর মধা দিয়া ইঙ্গিত 

আমিয়। আমাদিগের মাংসপেশী গুলিকে 

কার্য করায়, ইত্যাদি সমুদয় বিষয় জন্তদি- 

গের জীবপ্রক্রিয়-বিজ্ঞানে আলোচিত হইয়। 

থাকে । আবার বুক্ষদিগের জীবপ্রক্রিয়। 

বিজ্ঞানে বৃক্ষদ্িগের শিকড় হইতে রস উঠিয়া 
কিরূপে উহা! গু'ড়ির মধ্য দিয়া শাখা প্রশা- 
খায় ও শেষে পাতায় পাতায় চালিত হয়, 
আবার কিন্ধূপে পাতার মধ্যে বায়ু হইতে 

বৃক্ষের! যে খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করে, তাহা 

সেখানে রূপান্তরিত হুইয়। পরে বৃক্ষের নান। 

অংশে প্রেরিত হয়, কিরূপে লতা সকল বক্র 

হইয়! অন্য পদার্থ বেড়িয়া ফেলে, ইত্যাদি 

সকল বিষয় আলোচন] কর! হুয়। 

জীববিষ্ঞানের এক ভাগে জীবজণ কি 

রূপে জরায়ু অবস্থা হইতে পূর্ণ অবস্থা প্রাণ্ড 

হয় তাহা আলোচিত হয়। এই ভাগের নাম 

অরাস্থু নিজ্ঞাম রাঁপা যাইতে পাঁরে। 
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কোন জীবের জরামু অবস্থা হইতে পূর্ণ 

অবস্থা! প্রাপ্তি পর্ধ্যস্ত যে যে ঘটনা আবিভূ্তি 

হয়, তাহাদ্দিগের সমষ্টিকে এ জীবের পরিব- 

ধন বলা যাইতে পারে। জরায়ু বিজ্ঞানে 

অ[মমর1! কোন বিশেষ শ্রেণীর জরাঘুর পরি- 

বর্ধন আলোচন। করিতে পারি ; অথবা! 

ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জরাধুর পরিবদ্ধন তুলনা 

করিয়! দেখিয়৷ টহাদিগের মধো পরম্পর কি 

সাদৃশ্ঠ আছে, তাহা আলোচন! করা যাইতে 

পারে । যখন জরায়ু বিজ্ঞান দ্বিতীর প্রকারে 

অনুশীলন কর! হয়, তখন উহাকে তুলনাশীল 
জরায়ু বিজ্ঞান বল! যাইতে পারে 

আমরা এক্ষণে জীববিজ্ঞনের ভিন্ন ভিন্ন 

বিভাগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিযাছি । জীব- 

বিজ্ঞানের আলোঢন। পদ্ধতি সঙ্বদ্ধে আমর! 

কিছু বলিয়া এই প্রবন্ধ আপাততঃ শেষ 

করিব! বিজ্ঞানে আমরা ছুই প্রকারে 

প্রকৃতির আলোচন। করিতে পারি; এক 

এই যে, প্রকৃতিতে পদার্থ গুলি যেমন 

থাকে সেই রকম রাখিয়া দেখিয়া! যাওয়া, 

ইহার নাম পরিদর্শন রাখা যাইতে পারে । 

আর এক এই যে, আলোচ্য . পদার্থ গুলি 

গ্রহ করিয়া তাহাদিগকে বিশেষ কোন 

অবস্তায় রাখিয়া দেখা, এমন কোন অবস্থায় 

রাখ। যাহার সম্বন্ধে আমরা আমাদিগের 

পক্ষে সমুদায় অবগত আছি, এইরূপ করিয়। 

দেখার নাম পরীক্ষণ রাখ! যাইতে পারে। 

আমরা আকাশে নক্ষত্রদিগের গতি পরি- 

দর্শন করি, অর্থাৎ তাহার! যেমন থাকে 
সেইরকম দেখিয়া যাই, তাহাদ্িগের গতিতে 

আমরা কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারি না, 
আবার আমরা একটা বর্তবের গতি পরী- 

ক্ষণ করিতে পারি, অর্থাৎ বর্তলকে আমরা 

আমাদিগের উচ্ছা অনুসারে বিশেষ বিশেষ 

'নযহ্াস্ভারত। 
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অবস্থার রাখিতে পারি, আর পরে উহার 

গতি দেখিতে পারি । পালিশ করা লম্বা! 

টেবিলের উপর একটা বর্ডূল রাখিয়া! তাহ। 
একটু জোরে ছাড়িয়৷ দিলে উহা! অনেক 
দুর চলিয়া যায়, কিন্তু ঘাসের উপর তত- 

টুক জোরে ছাড়িয়। দ্রিলে উহ? ততদুর যায় 
না। আমরা ইহা হইতে পিদ্ধাতত করি যে, 

প্রতিবন্ধক না পাইলে কোন পদার্থ এক 

বার চলিতে আরম্ভ করিলে বরাবর চলিবে । 

পরিদর্শন ও পরীক্ষণ উভয় পদ্ধতিই বিজ্ঞানে 

বাবঙ্ছত হয়, কিন্ত কোন ঘটনার কারণ 

অনুসন্ধান করিতে হইলে পরীক্ষণ পদ্ধতির 

প্রত্িই অধিক নির্ভর করা যাইতে পারে । 

জীববিজ্ঞানের দেহবিজ্ঞানে পরিদর্শন পঙ্ধ- 

তির অধিক ব্যবহার, বে দেহবিজ্ঞানের 

যে ভাগকে প্রকোষ্ট বিজ্ঞান বলা হইয়াছে, 

তাহ'তে পরীক্ষণেরও ব্যবহার হয়। যেমন 

শরীরের কোন অংশ কিরূপে গঠিত হয়, 

তাহা! দেখিবার নিমিত্ত সেই অংশের এক 

ভাগ অল্প কাটিয়া দেওয়া! যাইতে পারে; 
পরে সেই কাট! ভাগ কেমন করিয়! 

স্কাবার মিলিয়! যায়, তাহা অথুবীক্ষণ দ্বার 
দেখা যাইতে পারে; আবার বুক্ষের বুদ্ধির 

নহিত আলোকের কি সম্পর্ক, তাহা দেখি- 

বার নিমিত্ত কোন বৃক্ষের চারা অন্ধকারে 

রাখা! যাইতে পারে, ও উহার ক্ষুদ্র অংশগুলি 
পরীক্ষা কর! যাইতে পারে (এরূপ অবস্থা 

দেখা যায় যে, বৃক্ষের চারা দেখিতে শাদা! 

হয়, সবুজ হয় ন11) জীব প্রক্রিয়া বিজ্ঞানে 

পরিদর্শন ও পরীক্ষণ উভয়েরই ব্যবহার হয়, 

কিন্তু দ্বিভীয়টীর ব্যবহার অধিক । জীব- 
প্রক্রিয়া বিজ্ঞানে পরীক্ষণের.নিমিত তনেক 

প্রকার যন্ত্রের ব্যবহার হয়। জীববিজ্ঞানে 

পরীক্ষণের . একটা বিশেষ প্রন্কৃতি এই যে, 
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কোন জীবের দেছে জীবিত অবস্থায় এক 

ংশের সহিত অন্য সমুদায় অংশের সম্বন্ধ 
আছে,_-স্মতরাং এক অংশে যে পরিবর্তন 

ঘটিতেছে, তাহা কেবল সেই অংশের অব- 

স্বার উপর নির্ভর করিতেছে, কি অন্ত কোন 

ংশে কোন পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহার 

উপর এঁ পরিবর্তন নির্ভর করিতেছে, ইহা 

'মবাভারত । (১ম খণ্ড ৯ম সংখ্যা । 
রিনি 22 রিতার 

য়াও.কোন কোন সময় কারণ নির্ণয় কর! 
( পদ্দার্থবিজ্ঞান কি রাসায়নিক বিজ্ঞানে 

পরীক্ষণ দ্বারা কারণ নির্ণয় কর! যত সহজ 

তত) সহজ নহে। আমরা এখানে জীবন- 
বিজ্ঞানের সাধারণ আভাস দিতে চেষ্ট! 

করিয়াছি; সময় হইলে আমর। কোন 
একটা জন্তুর বিশেষ বর্ণনা করিয়। জীবন- 

বলা কোন কোন সময় কঠিন হইতে পারে | বিজ্ঞানের কতকগুলি নিয়মের দৃষটাস্ত 
এই নিমিত্ত জীবনবিজ্ঞানে পরীক্ষণ করি- দিব। 

লোক সংখ্যা | 

( পূর্ব গ্রকাশিছের পর) 

স্ব্টির বাল্াকালে এবং সমাজের প্রথম 
অবস্থায় পৃথিবীতে অতি অল্প মাত্র লোক 

ছিল। বিস্তীর্ণ পৃথিবীর সমস্তই পড়িয়া- 

ছিল, কদাচিৎ কোন কোন স্থানে লোক 

বাস করিত। প্রথমে বাসগৃহ নির্বাণ 

করিতে শিখে নাই, সুতরাং পর্বত গহ্বরে, 

তরুতলে বা তূপৃষ্ঠেই পড়িয়া থাকিত এক 

বাসগৃহাদির দ্বারা এক্ষণে যেস্থান অধিকৃত 

হইয়াছে, তাহাও পড়িয়াছিল। এ অবস্থায় 
নর নারীতে সাক্ষাৎ হইলে ইতর প্রাণীর 

সায় ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার জগ্ঠ পরস্পর 

সহবাস করিত এবং এই সহবাসে যে সত্তান 

উৎপন্ন হইত, তাহারা আহ্বার সংগ্রহ্ন করি- 
বার বয়স প্রাপ্ত নাহওয়। পর্য্যস্ত মাতার 

নিজ সম্পত্তি ছিল ও মাতাঁকেই তাহা- 

দিগের. আহার সংগ্রহ করিতে হইত। 

গর্ভের শেষ অবস্থায় এবং সম্ভান. ভূমিষ্ 

হওয়ার কিছু দিন পর পর্য্যন্ত মাতার পক্ষে 

ক্ট নিবারণ করিবার ভার নারীগণ ক্রমে 
পুরুষের স্কদ্ধে ফেলিল এবং যে পুরুষ 

তাহাতে অসম্মত ইইত, নারীর তাহা- 
দিগের সহবাস করিত না। এইয্পপে 

প্রীগণ ক্রমে পুরুষের সম্পত্তি হইল এবং 
যে পুরুষ যত অধিক আহার সংগ্রহকরিতে 

পারিত, সে তত অধিক স্ত্রীর প্রভূনহইত। 
তৎকালে পৃথিবী বিস্তীর্”,গ আহারেরও 
অপ্রতুল ছিল না, ম্মুতরাং এক এক পুরুষ 

অসংখ্য অসংখ্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে লাগিল। 
ক্রমে যখন মন্থষ্য সঞ্চয় করিতে শিখিল, 
আবাসগৃহ নিশ্নীণ করিতে লাগিল এবং 

শন্যোৎ্পাদন করিতে জানিল, তখন ক্ষেত্র 

আবানস্থান ও পশুশালার দ্বারা পৃথি- 
বীর পতিত স্থানের হাস হইতে লাগিল। 
পতিত স্থানের হাসের সঙ্গে সঙ্গে অপর 

দিকে লোক সংখ্যারও বৃদ্ধি হইতে চলিল। 
ক্রমে এক একটী বৃহৎ পরিবার গঠিত 

ছাহার সংগক থিছু কষ্টসাধ্য হইভ। এই | হইল এবং পূর্বব জাবাস স্থলে, . ক্ষেত্রে ও 
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পশ্বালয়ে সকলের কুলান হওয়া ভার 

হইয়া উঠিল। এই সময়ে তাঁহারা দলে 

দলে বিভক্ত হইয়া নূতন নূতন স্থান অধি- 

কার করিয়া কিছু কাল সুখে অতিবা: 

হিত করিত এবং আহার অকুলান হইলে 

আঁবাঁর শ্গানাজরে উঠিয়া ফাই । এই 

জন্য এবং সমাজের এই অবস্থাতেই বোধ 

হয় আর্ধ্ভূমি ত্যাগ করিয়া আর্যোরা 

ভারতবর্ষে আগমন করিয়া বাস করেন। 

তৎকালে ভারতে বিস্তর স্থান পড়িয়াছিল, 

ক্তরাং আহারের অপ্রতুল ছিল না| যে 

পরিমাণে আহার ছিল তাহার বিস্তর পরি- 

মাণে লোকের অন্লতা ছিল, এই জন্য বু- 

পত়ী গ্রহণে আপত্তি ছিল না। আহার 

অল্প কিন্ত লৌক অধিক হইলে বন্থ প্বী 

গ্রন্থ করণ ধায় না, বরং এক নারীর বহু 

পতি হওয়াই সম্ভব। প্রভাত এই কারণে 

এখনও কোন কোন জাতির মধ্যে এক 

সত্রীর একাধিক শ্বামী দেখা যায়। আর্ধ্য- 

গণ সংখ্যায় অল্প কিন্ত আহার অধিক ছিল, 

তরাং ব্হুপড়্ী গ্রহণ, এমন কি অনেক 

দিন যাবৎ যথেচ্ছ বিহারও করিতে লাগি- 

লেন। তাহাতেও অতি শীঘ্র শীঘ্র সমস্ত 

স্থান অধিকৃত ও আপন দল যথেষ্ট পুষ্ট 

হইল না, ম্নুতরাং হারা শায়ে লিখিলেন 

যে,অপত্যেৎ্পাদ্ন না কর! মহ্থাপাঁপ, এবং 

পুত্রোৎ্পাদন না করিতে পারিলে পুক্নাম 

নরক হইতে ত্রাণ নাই। একটী পুত্রের 

দ্বারা যত সম্ভান উৎপন্ন হইতে পারে, একটা 

কন্ঠার দ্বারা তত সম্ভব নহে, ন্ৃতরাং কন্ঠা 

অপেক্ষা পুত্রের আদর বাড়িল এবং একটা 

মাত্র পুত্র অপেক্ষা বহু পুত্র প্রার্থনীয় হইল। 

আমরা এই নিয়মে ও এই সকল শাস্ত্রের 

বচন জমুসারে কার্ধয করিয়া বংশ বৃদ্ধি 

নবাভারত ৷ £$৩৭ 

করিয়া আসিতেছি। বহু পত়ী গ্রহণ যে 

অলিঈকর, আর্ত বিস্তর পরিমাণে অবগত 

হইতে পারিলেও, প্রথাটী একেবারে উঠিয়া 

যায় নাই এবং সম্ভানোৎ্গাদন করিতে 

কেহ পরান্থুখ নহে । কিন্ত এক্ষণে আঁভার্যা 

দবোর যে প্রকার অল্পতা হইফাছে, তাঙাতে 

আর পূর্ধ শান্তর মতেকার্দ করিলে চলিবে 

না। এখন নারদ, বাস, বালীকি, বৃহ- 

্পতি, মনু, পরাশর প্রভৃতি মুনিগণের 
শা ভাগ করিয়া মিল, মালথাস্, ডার- 

উইন, ফনেট, ব্রাজুলো, নপ্টন প্রভৃতি 

মনীধীদিগের শাঙ্ক অনু্ধারে কার্ধা করিতে 

না পারিলে আর রক্ষা নাই। তখন স্থান 

ছিল, আহার ছিল, সুতরাং বংশ বুদ্ধিতে 

পুণ্য ছিল, কিন্ত এখন স্থান নাই, আহার 

নাই, ল্ুপ্তরাং বৃদ্ধি পাপাবহ না হইবে কেন ? 

সকল শান্তর দেশ কাল ও পাত্র সাপেক্ষ, 

তখন ষে প্রকার দেশ কাল পাত্র ছিল, এখন 

তাহ! নাই, কিন্তু সে শার্ধ আছে কেন? 

এক্ষণে যেষে অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে, যদি 

তাহার সহিত পূর্বের সুবিধার তুলনা করিয়া 

দেখিতে কাহারও বাসনা হয়. তিনি বুঝি- 

বেন যে আর বংশ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে 

না, এবং যে নিয়মে বংশ বুদ্ধি হইয়া আসি- 

তেছে, সে নিয়মের পরিবর্তন না হইলে 

মহাক্ ও বিপদ উপস্থিত এবং ভবিষ্যতে 

যেকি হইবে, তাহা চিন্তা করিতে মন্তি 

ব্যথিত ও পীড়িত হইয়া উঠে। উপস্থিত 

লোকাধিক্য বশতঃ কয়েকটা অনিষ্ট আমরা 

দেখাইবার প্রথমে চেষ্গী করিব এবং ডৎ- 

পরে কি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, 

তাহারও ছুই একী উল্লেখ করিব । 

জীবন যাত্রা নির্বাহ করিতে যে যে 

দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, তাহা প্রথমে লকল- 
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কেই নিছে নিজে সমস্তই সংগ্রহ করিতে 
হইত। তাহাতে লোকের অবদরও থাঁকিত 

না এবং এক জনের সকল দ্রবাই পাইবার 

সুবিধাও -হইভ না। এই জন্য লোকে 

দ্রবঝা বিনিমর করিতে শিথিল । 

শন্য আছে তাহার মৎস্য নাই এবং যাহার 

মৎস্য আছে তাহ'র শশ্য নাই, স্ৃতরাং প্রথম 

অবস্থায় যাহ।র যাহা আছে সে ভাহারই 

উপর নির্ভর করিতে বাধ্য ছিল। তাহাতে 

এক প্রকারে জীবন ধারণ চলিত, কিন্ত 

যাহার বস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, তাঁহার 

জীবন ধারণ মহাকগ্টকর হইয়া পড়ি, 

যাছিল । এই জন্য যাহার শশ্য আছে স্সে 

শস্যের বিনিনয়ে বন্ধ লই] বন্ত্প্রস্তত- 

কারীর জীবন ধারণের উপায় করিয়! দিল; 

যাহার মধ্য আছে সে মৎ্ন্য দিয়! শশ্তয 

লইল) এবং এক জনের এক এক বস্থ 

অধিক পরিমাণে থাকাতে সে তাহার বিনি- 

ময়ে অন্যান্চ সকল প্রকার আবশ্তকীয় সাম- 

গ্রীই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাইতে লাগিল । 

মুদ্রা আবিষ্কারের গ্রয়োক্জন এই যে; ইহার 

দ্বারা এক দ্রব্য কত পরিমাণে দিলে অন্ত, 

দ্রব্য কত পরিমাণে পাঁওয়! যাইবে, তাহা 

স্থির করা সহজ এবং এক জনের ঘাহা 

আছে তাহ! অন্যের না থাকাতে তৃতীয় 

এক ব্যক্তির নিকট হইতে পাওয়। সম্ভব । 

আমার মৎস্য নাই কিন্তু শস্য আছে, তোমার 

বস্ত্র আছে কিন্ত উভয়ের কাহারও মৎস্য 

নাই, এমন স্থলে তোমার বস্ত্র লইয়। শন 

দিলে তোমার অভাব দূর হইল না, আমার 
ও অভাব দুর হইল লা। আবার যাহার 

মস্ত আছে তাহার বস্ত্র বা শশ্য কিছুরই 

প্রয়োজন নাই, তাহার তৈলের প্রয়োজন । 

কুতরাং এই সকল শ্বলে বিনিময় সাধ্যা- 

যাঙার : 

নব্যভারত । 

ঠ 

(১ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা । 

তীত হওয়াতে এমন এক সামগ্রীর (অর্থাৎ 

মুদ্রার) আবিষ্কার হইল যে, যাহার যাহ] 
আছে সে তাহার বিনিময়ে উহা পাইলে 

তাহার যাহ! নাই তাহ! .অন্যের নিকট 

হইতে লইতে পারে। মুন্্ী বা অর্থ ছুই 

উপায়ে মিলিয়। থাকে; এক ভ্রবা, অপর 

পরিশ্রম । তোমার ক্ষেত্র আছে কিন্ত লোক 
নাই যে শ্য উৎপন্ন করে; এমন স্থলে তুমি 

অর্থ দিলে আমি তোমার শস্য উৎপাদন 

করিয়। দিব । আমারও শস্ত থাকাতে তোম!র 

ক্ষেত্রে উত্পন্ন শশ্যের বিনিময়ে পরিশ্রম 

না দিলে অবশ্তই আমাকে এমন সামগ্রী 

দিতে হইবে যাহ! আমার নাই। কিন্ত যদি 

এমন ঘটে যে, আমার যাহা নাই ভোমারও 

তাঙ। নাই, তাহা হইলে আমাকে এমন 

এক দ্রব্য দিতে হইবে যে, বন্থারা আমার 

যাহ! নাই তাহা পাওয়! যাইতে পারে। 

এই দ্রব্য অর্থ ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে 

না, ্ৃতরাং অর্থের আবিষ্কার ও সর্বত্র গ্রচ- 

লন হুইল এবং পরিশ্রমেরও মূল্য হইল। 

প্রয়োজন ও যোগান অন্থুসারে দ্রবোর ও 

পরিশ্রমের মূল্য ধার্য হইল; অর্থাৎ কত 
দ্রবা দিলে বা কত পরিশ্রম করিলে কত 

মূলা পাওয়। যাইবে, তাহ। পরিশ্রম ও দ্রব্যের 

প্রয়োজন এবং কত দ্রব্য ও পরিশ্রম মিলিতে 

পারে, তাহারই পরিমাণের উপর ধার্য 

হইল। চ'উলের প্রয়েজন পচ শত মন, 
কিন্তু চারি শত মনের অধিক চাউল 

নাই, প্ৃতরাং সকলেই পাইবার জঙ্ ব্যগ্র 

হইবে এবং অধিক মুল্য দিয়াও লইবে, 

কেন না পাছে তাহার অভাব হয়। যে 

অধিক মূল্য দিতে পারিবে না, কাজে কাজেই 
সে চাউল পাইবে না ॥ ইছার বিপরীত দ্রব্য 

জধিক কিন্তু প্রয়োজন অল্প হইলে মূল্য 
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হাঁস করিয়াও লোকে চাউল বিক্রয় করিবে । 

এই প্রকার শ্রমজীবী লোকের অল্লপতা 

বা আধিক্য হইলে দাহাদিগের মুলোরও 
অল্পতা। আধিকা হয়! থাকে | 

এক্ষণে দেখা লাউ লেক সংখা বৃদ্ধি 

হঈলে দ্রবা ও শ্মকি পরিমাণে পাওয়। 

যায় এবং তাহাদিদ্স লাই বা কি প্রকার 

হইয়া! থাকে । প্রন্বী হইতে ফে পরিমাণে 

আহার্যয দ্রবা পাওয়। যাইতে পাবে, তাহ] 

গা পাওয়া 

ক্ষি-বিদাা বলে ভূমির উৎ্পাঁদিক! শত্তির 

আধিকা জ্ল্মিছেছে,.তত দিন উৎপন্ন শশ্তের 

বড় অধিক বৃদ্ধি হঈটছেছে নাঁ। এমন কিঃ 
এই উৎপন্ন শল্সকে শ্মিতিশীল বলিলেও 

বল! যাইতে পারে । মধো মধো শস্যের 

ষে তালিকা দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়, এবং 

তাহাতে যে সামান্য বুদ্ধি বা ভ্াসের কথা 

সময়ে সময়ে লিখিত থাকে, তদ্দর্শনে কোন 

বিশেষ ভাস বুদ্ধি লক্ষিত হয় না। কিন্ত 

দেখা গিয়াছে যে, লোক সংখা! ক্রমশ£ই 

বৃদ্ধি হইতেছে । এক দিকে শশ্টের স্থিতি- 
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অন্য পক্ষে লোক সংগা বৃদ্ধি হওয়াতে 

পরিশ্রমের আধিকা জন্মিতেছে, স্ত্করাঁং 

তাহাঁন মূলাও হাস হইতেছে । প্াস্দ- 

শত] ভনুসারে পরিশ্রমের মূল্য হয় । এক- 

জন কুলি অপেক্ষা এক জন কেরানীর 

মূলা অ ধক এবং এক জন কেরানী অপেক্ষা 

এক জন বিচারক বাঁ কিচিৎসকের মুলা 

অধিক । কিন্ত সকলেরই প্রাচুর্ধা হইলে 

অবশ্টই সকলেরই মুল্য কমিবে। পূর্বে 

এক জন কেরানী যাহা উপার্জন করিত 

| এখন এক জন তেমন পারে ন।, তাহার কারণ 

এই যে, একটী লোকের প্রয়োজন হইলে 

পূর্ব্বে বন্ধ অন্বেষণ করিতে হইত এক্ষণে বছ 

অন্বেষণে সহজ লোকের মধ্যে একজন কর্ম 

পায়। অতএব পরিশ্রম সচ্ছল হওয়াতে 

লোকের উপার্জন কমিয়া গেল, আবার 

লোকাধিক্য হেতু আহার্যযাদি দ্রব্যের অগ্রা- 
চূ্য হওয়াতে তাহাদিগের মূল্য বৃদ্ধি হইল। 

স্থৃতরাং অধিকাংশ লোকই যথে& পরিশ্রয 

করিতে পাঁইল না, অতএব আবশ্তক মত 

আহার্ধ্যাদি দ্রব্য ও সংগ্রহ করিতে পারিল 

শীতলা, অপর দিকে লোক ষংখ্যার বৃদ্ধি $ না। অপরদিকে ভূমির কর বৃদ্ধি হইল, কেন 

স্পটই দেখা যায়। ইহাতে বুঝা! যায় যে, 
দ্রব্য অপেক্গ| প্রয়োজন অধিক হইয়াছে। 

ক্ুতরাং দ্রবোর মূল্যও দিন দিন বৃদ্ধি হই- 

তেছে এবং যে কারণে মুলা বৃদ্ধি হয়, তাহ 

নিবারিত না হইলে আর মুল্যের হাস হইতে 

পারে না, অর্থাৎ দ্রব্যের প্রাচুর্য ব্যকি- 

রেকে মুল্য কমে না। পুর্বো বল! হই- 
কাছে যে, অন্যান্য আবস্তকীয় পণ্য দ্রবোরও 
বিশেষ বৃদ্ধি দেখা যায় না এবং যাহার! 

কেবল সাত্র গ্রাসাচ্ছাদনই অতি কষ্টে সংগ্রহ 

করে, তাহাদিগের অন্তানা সামগ্রীর প্রয়ো- 

জন ও ক্রয় করিবার উপায় অন্প। 

না অনেকেই কুষি কার্য্যের দ্বার জীবিকা 

নির্বাহ করিবার চেষ্টা করিল। যাহারা 

অর্থাভাবে অধিক কর দিতে পারিল না এবং 

কৃষি উপযোগী সরঞ্জ|ম ক্রয় করিতে অক্ষম 

হুইল, তাহার শ্রমন্জীবী হইয়া জীবিক! 
নির্বাহ করিবার জন্ভ ধাবিত হইল । কিন্তু 
তথায়ঙও উপযুক্ত উপার্জন হইল না, স্মতরাঁং 

অতি কণ্ছে প্রাণধারণ করিতে লাগিল। 

একে আপন জীবনই কণ্ঠে চলিতে লাগিল 
তাহার উপর স্ত্রী পুত্র পরিবারের জন্য আরও 

বিত্রত হইয়। উঠিল । এমন ব্থলে, অর্থাৎ 

নামান্ত গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যই. বিব্রত হইলে 
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অন্যান্ত আবশ্ঠকীয়ঃ সামগ্রী, যেমন উত্তম 

গৃহ ও উপযুক্ত বস্ত্রাি. সংগ্রহ করিবার 

স্থান কোথায়? এই রূপে লোকে অর্থা- 

ভাবে অসছৃপায় অবলম্বন করিবে, তাহাতে 

বিচিত্র কি? উদরের জনা লোকে সকলই 

করিতে পারে। 

লোকবৃদ্ধি নিবন্ধন অক্লাভীব হইতে কি 
কি অনিষ্ঠ উৎপন্ন হয়, এবার তাহার কয়েক" 

টীর উল্লেখ করা যাইতেছে ॥ আগামী বারে 
অবশিষ্ট কয়েকটীর উল্লেখ কর যাইবে । 

১ম। দারিদ্র্য । দারিদ্র্য লোক বুদ্ধির 

ও আহারের অপ্রাচর্ষ্যের অবশ্ম্ভাবী ফল। 

এই দারিদ্র্য হইতে সকল প্রকার অনিষ্ঠই 

উদ্পপন্ন হইতে পারে। বলশালীগণ বল 

প্রয়োগ দ্বারা অনোর সঞ্চিত আহারাদি বল- 

পূর্ধাক লইফ! থাকে। রাজদণ্ডে দণ্ড 

হইবার ভয়ে দস্থাগণ, যাহার ধন অপহরণ 

করে, তাহাকে ও দন্দাবৃত্তির প্রত্যেক সাক্ষী- 

কেই বধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। যাহারা 

কম সাহসী এবং নরহত্যা করিতে ভীত, 

তাহারা চৌর্যাবৃত্তি অবলম্বন করে। জাল, 
ছলন1, শঠতা, কৌশল, মিথ! কথা, প্রব-' 
না প্রভৃতি মার্জিত চৌর্য্যবৃত্বি, আর ও 
ভীক্ষ লোকের বাবসায়। যে কোন প্রকারে 

হউক উদরপূর্ণ করিতেই হইবে) সুতরাং 

দরিদ্র লোকে সহজেই এই সকল কার্ধ্যে 

আশক্ত হয়। দাসত্ব, সম্ভান বিক্রয়, বৃদ্ধ ও 

শিশুবধ, সভীত্ব নষ্ট, প্রাণী-বিনাশ প্রভৃতি 
দারিদ্রা হইতেই উৎপন্ন হইয়া! থাকে । অর্থা- 

ভাব হইলে লোকে কি অনিষ্টই না করিতে 
পারে! সকলেই অনুভব করিতে সক্ষম যে, 

অর্থ ব্যতিরেকে কিছুই সম্ভব নহে, এবং অর্থ 
সাহার্য্য কিছুই অসম্ভব নহে। 

(১ম খণ্ড, ৯মলসংখ্যা | 

২য় । আন্নাভান হইলে জ্ঞানোপার্জন ও 

আত্মোক্সতি করা যায় না। মন হ্বচ্ছনা এবং 

উদ্বেগ ও চিন্তাশুনা ন। হইলে লোকে জ্ঞান 
উপার্জন করিতে সক্ষম হয় না। যদি সর্ব- 

দাই উদরজ্বলিতে লাগিল এবং অন্নচিস্তা 

প্রবল হইল, তাহা! হইলে লোকের জ্ঞানো- 

পাঙ্জনের পথ কোথায়? উদরের জন্য 

অ্ন'সংগ্রহ করিবে না, সাংখাদর্শনের স্ৃত্ 
পা করিতে বসিবে? উদর পূর্ণ না থাকিলে 

অধায়ন করিতে মনস্থির হইবে কেন? 

৩য়। অল্নাভাবে লোকের ধর্খোন্নতি বা 

ধর্ষের প্রতি আস্থা থাকে না। অন্তরের 

চেষ্ীয় সকল সময় অভিবাহিত হইলে 
লোকের ধর্মচিস্তা আইসে না, এবং আরা- 

ধন ও অর্চনাদ্িরও সময় থাকে না। ইহা 

ভিন্ন অন্নাভাব হইলে লোকের ন্যায়পরায়ণ 

থাকা অতি ছুরহু ব্যাপার হইয়া! উঠে। 
ইহা হইতে, ঈশ্বরের প্রতি অশ্রদ্ধা ও তাহার 

দয়াতে সন্দেহ ও তাহাতে অবিশ্বাস জম্মিতে 

আরম্ভ হর । 

ধর্থ। অল্লাভাবে সমাজের অবনতি ভিন্ন 
উন্নতি হয় না। যে সকল লোক লইয়া 

সমাজ, তাহাদিগের সময় জঠরের জন্যই 
অতিবাহিত হইয়া] থাকে । সমাজের নিয়ম- 

ভর্গ করিলে যদি অর্থোপাঙ্জঞন হয়, লেকে 

সহজেই তাহা করিতে ধাবিত হয়। তাহার 

উপর মিথ্যা, চৌধধ্য প্রদ্ৃতি ছুফিয়াতে 
নমাজ বিস্তর পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়' 
থাকে । চ্ষুৎপিপাসাতুর বাক্তি তরিবারণ 
জন্য কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিতেই পরা- 
সুখ নছে। 

ক্রমশঃ 



সভ্যত।। 

সর্বদাই শুনিতে পাওয়া যায় যে, দেশ | ঘিনি কেবল মাত্র বাক্যের পটুতা ও মনের 
সভা হইতেছে। “সভ্য” এই কথাটীর অর্থ 
কি? না সভার উপযুক্ত । তাহার অনুষ্ঠিত 

কার্ধ্যসমূহের নাম সভ্যতা । তবে কি 
আমর] সভ্য হইবার জন্য কেবল উত্তম. বক্স 

নিন্মল বল্ন, তাহার পরিধান পরিপাটী, চিকুর 
সন্নিবেশ,পাছুক। ধারণ, পুস্তকাধ্যয়ন, চিকুর 

বিন্যাস, সভা, বক্তৃতা, মিষ্ মিষ্ট কথ। গ্রভু- 
তির আয়ত্ত করিব? না আর কিছু কর্তব্য 

আছে? 

সত্যবটে, বন্ুতর বিঘান্ ব্যক্তির একত্র 

সমাবেশের ন।ম সভা। সত্য বটে, সভায় 

বদিবার যোগ্য ব্যক্তির নাম সভ্য । সত্য 

বটে, তাদৃশ জনগণের আচরিত ও অনুষ্ঠিত 

কার্যকলাপের নাম সভ্যতা । পরস্ত ইহাও 

সত্য বটে, মন্ুয্য কেবল উত্তম বেশ ভূষা ও 
পরিচ্ছদ ধারণ করিলে প্রকৃত সভ্য হইতে 

পারেন না। তিনি অতুল ধনশালী, অতএব 
তিনি সভ্য, ইহ। কখনই সত্য হইতে পারে 

না। অমুক অনেক পড়িয়াছেন, অতএব 

ভিনি সভ্য, ইহাও সত্য ন। হইতেও পারে। 

অমুক উত্তম বজ্ততা করেন,ধশ্ম প্রচার করেন, 

মনগষ্যকে জ্ঞানের কথ বলেন, অতএব তিনি 

সভ্য--একথাও সর্বত্র সভ্য বলিয়। শ্বীকার্য 

হইতে পারে ন।। ধনী হউন, মানী হউন, 
বক্ত। হউন, ধন্মোপদেছ্! হউন, তিনি সচ্চ- 

রিত্র না হন--অস্তরে অস্তরে তাহার যদি 

কুটিলতা, অভিসন্ধি ও অভিমানাদি নীচ 
ভাব সকল প্রোথিত থাকে--তাহ। হইলে 

তাহাকে সত্য বলিয়। শ্রদ্ধা করা অন্যায় । 

শত শত, সহশ্র সহ পুস্তক পাঠ করিয়। 
৫৬ 

অভিমান বৃদ্ধি করিরাছেন--তাদৃশ দৃশ্তসভা 

পণ্ডিতের ছারা কদাপি সমাজের. উৎকর্ষ 

সাধিত হইতে পারে না। বিদ্যাভিমান 

আপনার ও অন্যের একটী ভীষণ শত্র । কেন 

ন। অভিম[নী বিদ।ন্দিগের দারা সময়ে 

সনয়ে এমন সকল লোকহিতকর কার্ধোর 

বাধ। উপস্থিত হয় যে, সে বাধা সমাজকে 

প্রায় উন্মলিত করিয়। তুলে । সেই সময়ে 
তাহারও উন্ম,লন ঘটন] হয়। ইহার নিদর্শন 

এক্ষণে চতুদ্দিকে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, অত্যন্প 

চক্ষু প্রসারণ করিলেই দেখিতে পাইবেন । 

দেশ স্সভ্য হইব।র প্রধান কারণ বিদ্যা, 

আবার দেশে কুনীতি বৃদ্ধি হইবার কারণও 

বিদ্যা । যাহার! বিদ্যাভ্যাস করিয়। বিনীত 

হন, তাহাদের ঘারাই দেশের হিত হয়, এবং 

ধাহারা ঘোর অভিম|নী, অহঙ্কারী ও দাস্তিক 

হন, তাহাদের দ্বার দেশের অশেষ বিশেষ 

ভনিষ্ট হয়। এই সকল দেখিয়। শুনির! 

পূর্বকালের প্ডিতের। রচন। করিয়াছিলেন; 

যথা___- 

“বেদ। দদাতি বিনয়ংবিনয়াৎ বাতিপাত্রতাম্। 

পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্পোতি ধনাদ্ধম্মস্ততঃস্মখম্।' 

'“বিদ্য। বিবাদায় ধনং মদায়: 

কু্তানিনাং তণ সর্ব্ব জন্যম্ ॥” 

উত্তম পরিচ্ছদ যেমন সহজ জ্মনরাগ 

ব্যক্তির শোভা উদ্দীপন করে, শাণে ঘর্ষণ 

যেমন শ্বতঃস্বচ্ছ বৈদূধ্যমণির আগন্তক 

মালিন্য নিরাকৃত করে, বিদ্যাও সেই প্রকার 

সহজ স্মুশীল পুরুষের শ্বতঃসি্ধী সভ্যতার 
উৎকর্ষ সাধন করে। অতএব বিদ্যাভ্যাস 



৪৪২ 

করিয়াছেন বলিয়া! সকল ব্যক্তিই সভ্য ভবা 

হইয়াছেন, এরূপ প্রত্যাশা করা যায় ন|। 

ভূজঙ্গম কুলের ছুষ্ক পানের ন্যায় জ্ুরমতি 

পুকসে্গ রিদান্লাল তি ভয়ঙ্কর । ছুষ্টপ্রকৃতি 

এসি, এ ভাহার অভিমান ও 

পর ভিত, তা হদেরই কারণ । এই 

কল দেখিয়। শুনিয়। ধারা বাল্যকাল হই- 

তেই চরিত্র শিক্ষা করিয়া থাকেন, ফৌবমে 

ভাহারাই বিদ্যাবলে কৃতকৃত্যও স্ুসভ্য হইয়া 

আপনার ও পরের উপকারী হন। এরূপ 

অনেক লোক দেখ! গিয়াছে যে, বিদ্যা শিক্ষা 

করিয়া তাহাদের সেই বিদ্যাফল ও সভ্যতা 

কেবল পরনিন্দায়, পরের অজ্ঞতা দর্শনে ও 

পর মানিত ধর্মের নিন্দায় পর্ধযবপিত হই- 

য়্াছে। পৃথিবীর মধ্যে কেবল তিনিই এক 

মা জ্ঞানী, গুণী, মানী আর মকলেই অজ্ঞ, 

মূর্খ ও অসভ্য । আবার এরূপ লোকও 

দেখা গিয়াছে যে, ব্কিপ্চিৎ ইংর[জি অক্ষর 

পাঠ করিয়া বিদ্যাভিমানে ধরাকে শরার 

তুলা জ্ঞান করিতেছেন এবং আপনাদের 

মান্গণ্য কুল পুক্ুষগণকেও অসভ্য বলিতে 

সঙ্কুচিত হইতেছেন নাঁ। এই সম্প্রদায়ের 

লোকের অভিমানের কুহকে পড়িয়া আত্মো- 

তির ও দেশোন্নতির পথ হারাইয়া কেবল 

মাত্র ইংরাজ-প্রদর্শিত পথেই বিচরণ করি- 

তেছেন। দেশের গন্তব্য পথের প্রতি 

একবারও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লমর্থ হই- 

তেছেন না। হিন্দুর নাম শুনিলেই তাহার 

কর্ণ আচ্ছাদিত করেন, কিন্তু ইংরাজেরা 

উতত্ষ বৃন্দশাখায় আরোহণ করিয়া অপান- 

বাঘু মোচন করিলে তাহাও ভাহারা “আহা! 

কি মধুর ধ্বনি, বলিয়। অজ্ঞান হন। এই 

ত গেল অবিবেকী ছুঃম্বভাব ও ছুজন পুকু- 

ষের বিদ্যাভ্যাসের ফল ব। সভ্যতা । ছুরহস্ক!রী 

নব্যভারত । (১ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা । 

ও দুঃম্বভাঁব. পুরুষের ধনের ফল আবার « 

এতদধিক ছুঃখপ্রদ | ছুর্জনের ধন যে বহু অন- 

এেঁর কারণ, তাছ। বোধ হয় অনেকেই বিদ্িত 

আছেন। ছুর্জন ব1ছৃশ্চরিত্র পুরুষের ধন 

হইলে তাহার চিত্ত এককালে উন্মত হইয়া 

উঠে । তাহার আশ! নদী দিন দিন বাড়িতে 

থাকে৷ তদ্দারা তাহার স্ুশীলতা ও সাধু 
প্রভৃতি সমস্ত সদগুণই এককালে ধৌত হইয়া 
যায়। পরের উপর প্রভূত্ব ও কর্তৃত্ব করিতে 

গিয় তাহার! লোককে অশেষ প্রকার যাতন। 

ভাগী করে। পরনির্ধবাতন তখন তাহাদের 

ক্ঈমতার পরিচয় স্থান ও আত্মপরিতৃপ্তির 

কারণ হয়। কোন অকার্ধাই তাহাদের 

ছেয় বলিয়া বোধ হয় না। লখুগুরু জ্ঞান 

তাহাদিগকে জন্মের মত পরিত্যাগ করে। 
স্থতরাং তিনি একজন দুর্বল সাধু পুরুষের 

নিকট ধিপদ ব্যান । 

যদিও ধনগর্ব্বিত ব্যক্তির সমক্ষে অনে- 

কেই প্রণয়োক্তি প্রকাশ করে, পরস্ত তাহ। 
অনিচ্ছা! বশতঃই করে। কিকরে? ভয়ে 

জড়সড় হইয়া তাহারা অগত্যা সমক্ষ- 

বাদে সমর্থ হয় না। পরস্ত পরোক্ষে তাহার! 

কোন মতেই তাদুশ পুরুষকে সভ্য বলিয়। 

শ্র্ধ৷ করিতে ইচ্ছুক হন না। অতএব কি 

বিদ্যামদ মত্ত,কি ধশ্মমদ মত্ত) কি ধনমদ মণ, 

কেহই প্রকৃত সভ্য বলিয়। গৌরব করিতে 
পারে না। যে মন্থয্যের বিবেক শক্তি আছে, 

যিনি বিনয়ী, সদাচার নিষ্ঠ, বনুজ্ঞ, অদা- 

স্তিক, অগ্রমত্ত, দয়। ও উপচিবীর্ষা প্রভৃতি 

সদ্গুণে বিভূষিত, তিনিই যথার্থ সভ্য, তিনি 
আমাদের পূজনীয় ও গুরুতুল্য শ্রদ্ধার পাত্র। 

বাহার নির্মল ব্যবহারে আপামর সাধারণ 

সকল ব্যক্তিই স্বখী হয়, তিনিই প্রকৃত মন্ধুষ্য 
এবং তিনিই প্ররুত স্ুসভ্য। মনুষ্যোচিত 
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বিবেচনা, সদাচার, ধর্শনিষ্টতা, দয়।, উপচি- 

বীর্য নম্রতা ও বহুদর্শিতা প্রভৃতি নির্মল ও 

লোৌকহিতাঁবহু গুণ নকল সভাতার চিহ্ন । যে 

মনুষা দেশভেদে, জাতিভেদে, ব্যক্তিভেদে 

ও কার্ষাভেদে, বাবহার্য্য স্তর পাধুতা অসা- 

ধুতা পরিজ্ঞাত হইয়াও ভাল মন্দ বিবেচন 

করিয়া চলিতে পারেন, তিনিই সর্ব সাধা- 

রণের নিকট মনোজ্ঞ ও শ্রদ্ধাভাজন হন। 

বহুজনের বিদিষ্ট কার্ধ্য পরিত্যাগ করা 

তাহাদের অতীব কর্তবা। অগ্তের অন্ুষিত 

ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ন। করিয়। "যিনি আপ- 

নার প্রিয়ধর্মের প্রতিপালন করেন, তিনিই 

সকল সম্প্রদায়ের নিকট আঁদরণীয় হন । ধর্ম 

শব্দের প্রকৃত মন্্ কি? প্রকৃতিবিক্ষোভ 

হইতে ধৃত অর্থাৎ আম্মাকে রক্ষা করা। 

কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি স্বাভাবিক 

প্রবৃত্তি যাহা পশু সাধারণে বিরাজ করিতেছে, 

পশুর গ্যায় সে গুলির বাধা ন। হইয়। আস্মো- 

ন্নতি-সাধক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা । ধর্শ- 

নব্যভারত । টি 8৩ 

পথে অবতরণ করিলে যদি অন্ধত] ন! জম্মে, 

তবেই তদ্দার! ক্রমে ধর্মের উচ্চতর সোপানে 

আরোহণ করা যায়। নচেৎ ধন্মান্ধতা 

প্রযুক্ত ধশ্মের প্রকৃত পথ হইতে পরিত্রষ্ট 

হইয়া অবশেষে. নিরয়গামী হইতে হয়। 

মনুষ্য যেমন বাহা পরিচ্ছদাদির দারা আপ- 

নাদিগকে পশু হইতে পৃথক ও উৎকৃ্ 

বলিয়। পরিচয় দান করেন, তেমনি আস্ত- 

রিক সৌজন্টের দ্বারাও আপনাদিগের অস্তঃ- 

করণকে পাশবাস্তঃকরণের সহিত অতুল্যতা 

প্রদর্শন করিতে হইবে । তাহ। না করিলে 

অবশ্যই তাহার মন্ুষ্য নামের মহত্ব বিলোপ 

হইবে। এই সকল বিবেচনার দ্বার! স্থির 

হয় যে, আন্তরিক সৌজন্যেই মানবীয় 
সভ্যতার ভিত্তি। অন্নোপার্জন, পরিচ্ছদ 

ধারণ, রাশি রাশি পুস্তকাধায়ন, সভা ও 

বজ্তা প্রভৃতি বাহ্যাড়ঘ্বর নকল সমন্তই 

বৃথা হয়, যদি তাহাতে আস্তরিক সৌজন্যের 
অভাব থাকে। 

বাহির বা ভিতর ? 

সকল প্রকার ধন্মসাধকদিগের মধ্যে 

প্রায়ই দুই শ্রেণীর লোক পরিদৃ্ণ হয় ;--এক 

শ্রেণীর লোক বলেন, কাম ক্রোধ প্রভৃতি 

রিপু সকলকে ধাঁহারা দমন করিতে পারেন, 

তাহারাই চরিত্রবান লোফ । ব্যভিচারী হইয়া 

পরন্ত্রীর প্রতি কুটিল নয়নে তাকাইৰ না, 

ক্রোধের বশবর্ভী হইয়] পৃথিবীর কোন প্রকার 

অপকার করিব না, অন্ঠের অনিষ্ট করিব না, 

অন্ঠের উন্নতিতে কা'তর হইব না, পরনিনা। 

করিব না) মিথ্যা কথা! বলিব না, পরের 

অনিষ্ট করিব না, এবন্প্রকার নীতিবাক্য 

এই শ্রেণীর লোকদিগের চরিত্রভৃষণ। এই 

শ্রেণীর সাধকগণ কঠোর ধর্মনীতির অস্থসরণে 

প্রবৃত্ত হইয়া সময়ে সময়ে এমন কদর্ধ্য 

কারের অনুষ্টান করিয়া থাকেন যে, সে 

সকল বিষয় ভাবিতে গেলে শরীর রোমাঞ্চিত 

হয়, হৃদয় ব্যাকুলিত হইয়া উঠে। এই 

শ্রেণীর লোক রিপু দমন করিতে অসমর্থ 

হইলে কখনও বা লিঙ্গোৎপাটন করেন, 

কখনও ব। চক্ষু উৎ্পাটন করেন, কখনও 

হস্ত পদকে শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয় 

ফেলেন--কখনও বা সংসারকে, সমাজকে 
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সাধনার ঘোরতর বিরোধী  কর্পন। করিয়! 

চিরদিনের তরে মন্নাস ধর্ম গ্রহণ করিয়া 

থাকেন । এই শ্রেণীর লোক সাধারণতঃ 

সংসার-বিরগী। আর এক শ্রেণীর লোক 

আছেন--তাঁহার! কেবল ইহা করিব না, উহ] 

করিব না, বলিয়। নিরন্ত থাকেন নাঃ বলেন» 

ব্যভিচারী হইব না, পৃথিবীর অপকার করিব 

না,মিথ্যা কথ! বলিব ন ইত্যাদি গ্রকার না- 

সংযুক্ত কথা লইয়া থাক৷ মৃত ধর্মোপাসকের 

কর্ম সকল নীতি নীতিই নহে। ইহার! 

বলেন, কুটিল নয়নে তাকাইবার পরিবর্তে 

ভালবাসার চক্ষে দেখিব, ক্রোধের পরিবর্ডে 

ক্ষম। করিব--কোল পাতিয়া দিব, অন্যের 

অনিষ্টের পরিবর্তে উপকার করিব, পর- 

নিন্দার বদলে পরমহত্ শ্মরণ করিব, মিথ্যার 

পরিবর্তে সত্য কথ! বলিব.। এই শ্রেণীর 

লোক সংসারকে সাধনার বিরোধী মনে 

করেন না, বরং তৎ্পরিবর্তে ইহাই বলেন, 

সারে যাহা আছে বা নংসার পরিত্যাগ 

কর]! মহাপাপ । এই ছুই শ্রেণীর মধ্যে কোন্ 

শ্রেণী প্রকৃত পক্ষে চরিত্রবান, তাহার আলো'- 

চনায় গ্রবৃত হইবার পূর্বে, চরিত্র কি, ইহা! 

বিচার করা যাউক। চরিত্র কি প্রত পক্ষে 
কতকগুলি 'না"র সমষ্টি, না আর কিছু? 
যাহাতে দোষ নাই, সেই চরিত্রবান, নাযাহাতে 

গুণ আছেঃ সেই চরিত্রবান ? আমাদের মত 

এই, ছুই থাকা চাই। চরিত্রের অর্থ আমর! 

সংক্ষেপে এই বুঝি,যাহা মানুষের হওয়া উচিত; 

বা করা উচিত আদর্শ। মন্ুষ্যের আদর্শ 
নির্ণয় করা বায় কি প্রকারে? বিবেকের 

দ্বার। বিবেক কি,__ভালমন্দ বিচার করি- 

বার শক্তি,-বিশ্বাসীর মতে ঈশ্বরের আদেশ 

বা বাণী। এই বিবেক যাহা মন্ুষ্যকে করিতে 

নিষেধ করে, তাহা ন। করা; এবং বিবেক যাহা 

নব্যভারত (১ম খণ্ড, ১০ম মংখ্যা। 

করিতে বলে, তাহা! করাই মানবের কর্তব্য 

বা মানবের আদর্শ । বিবেকই রাজা, বিবে- 

কই চরিত্রের মূল শক্তি । কিন্তু এই বিবে- 

কের উপরেও মন্ুষ্যের ইচ্ছা-প্রতিঠিত রাজ! 

আছে, ৫স বিবেচনা শক্তি । বিবেচন! 

শক্তিকে রাজত্ব দিলে বিবেক মলিন হইয়! 

যায়, স্থৃতরাং বিবেকও কুপথে মান্্ষকে 

চালাইতে পারে। এইরূপ অবস্থা হইলেই 
মান্ত্রষ বিষকে সুধা বলিয়৷ গ্রহণ করে, যাহা 

পশুত্ব তাহাকেই মনুষ্যত্ব বলিয়া আদর করে, 
যাচ্ছ! অকর্তব্য তাহাকেই কর্তব্য জ্ঞানে পূজা 
করে। এই জন্যই দেখ! যায়, মানব সমাজের 
অনেকেই বিবেকের অধিকারী হইয়াও নান। 

প্রকার বিপরীত পথে চলিতেছে,--এক 

জনের কর্তব্য অপরের গ্বণার জিনিষ হই- 
তেছে, কার্যের-উপাসক মানবমণ্লী পর- 
স্পরের প্রতি ঘোরতর অবিচার করিয়! 

বিব|দ বিশম্বাদের স্থৃত্রপাত করিয়! পৃথিবীকে 

কলঙ্কিত করিতেছে | এই জন্য চিরকাল 

পৃথিবীর লোক ভাই ভাই কাটাকাটী করিয়! 
মরিয়াছে। | 

বিবেকের রাজ। ইশ্বর, শ্বাধীন ঈশ্বর-বাম়ু 
সেবন ভিন্ন বিবেকের পরিপু্টি অসম্ভব। 
ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানব কখনও ঈশ্বরের চরণ- 
শৃঙ্খল হইতে বিবেককে বিচ্ছিন্ন করিয়া 
আপন মস্তিফ্ে উহাকে আবন্ধ করিয়া 
রাখেন না;- আপন শ্বেচ্ছা-প্রণোদিত বিবে- 

চনা-শক্তির অধীনত্বে বিবেককে অনায়ন 

করেন না। তাহার! মনে করেন; সকল 

জ্ঞান, সকল পৃথিবী চূর্ণ হইয়া গেলেও 

বিবেককে কোন বৃত্তির অধীনে আনিব না। 

এই প্রকার লোকের নিকট বিবেক কখনও 

ভুল কথা বলে না। আপন শ্রেইত্ব প্রতৃত্ 
ডুবাইয়। বাহার! ঈশ্বরদান বিবেকের আদে- 
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শানুরারে চলেন, তাহারা কখনও কুচরিত্রে 

উপনীত হইতে পারেন না। আলোর নিকট 

আধার থাক। যেরূপ অসম্ভব, বিবেকের নিকট 

কুচরিত্র থাকাও তেমনি অসম্ভব । মলিনতা, 
ও পাপ তাপ পুর্ণ নরকের পথ যে বিবেক 

দেখাইয়া দেয়, সে বিবেক মৃদ্ব বিবেক, 
মন্ষ্যের স্বার্থ ও শ্বেচ্ছধীন বিবেক, মানুষের 

গোলাম। কি পরিতাপের বিষয়, পৃথিবীর 

কত কোটী কোটা নরনারী এই পবিত্র 
জ্যোতিশ্শয়ী বিবেককে আপন বিবেচনার 

শৃঙ্খলে বাঁধিয়া, অধীনত! স্বীকার করাইয়া, 
আপনাদের পরিণাম ঘোরাম্ধকারে ডুবাইয়] 

দিতেছেন। বিবেক--আলো, জ্যোতি, পবি- 

ত্রতা,পুণা, শাজি,সদানন্ন,অনুত-স্বর্গ । ইহাতে 
আধার নাই, পাপ নাই, নিরানন্দ নাই, কলঙ্ক 

নাই, অশান্তি নাই, বিষ নাই--নরক নাই। 

এই বিবেক মানুষকে যে পথে চালায়, সেই 

পথে চলাই চরিত্র । চরিত্র আলো]--পবি- 

ত্রতা, পুণ্য, শাস্তি, অমৃত--ন্বর্গ । চরিত্রে 

সতসাহস, সদানন্দ, অধ্যবসায়, বীরত্ব, সকল 

সারবস্ত নিহিত। চরিত্রে মান্য দেবতা) 

চরিত্রহীনতায় মান্থষ পশড। চরিত্র আছে, 

অথচ জ্যোতি নাই, পবিত্রতা নাই, 

সৎসাহস নাই, অধ্যবসায় নাই, শাস্তি নাই, 
পুণ্য নাই; ইহা! অসম্ভব কথা । সেই পরি- 

মানে মান্ছম চরিত্রবান, যে পরিমাণে মানুষে 

আাধারের পরিবর্তে আলে। আছে, নরকের 

পরিবর্তে হ্বর্গ আছে। নরক কি?- স্বর্গের 

অভাব। আধার কি? জ্যোতির অতাব। 

তর্ণ না৷ থাকিলেই নরক তাহার পরিণাম, 

জ্যোতি না থাঁকিলেই অন্ধকার পরিণাম । 
কিন্ত নরক বা অন্ধকারের পরিণাম স্বর্গ বা 

জ্যোতি নহে। নরক ন থাকিলেই যে স্বর্গ 

থাকিবে, এমন কোন কথা নাই। অন্ধকার 

নব্যভারত । £ ৪8৫ 

ন1 থাকিলেই আলো আসিবে, এমনও কোন 

শান্ত নাই। পুণ্য ও পবিত্রতা একজনের মধ্যে 

না থাকিলে ঘে লোকের মধ্যে পাপ কলঙ্ক 

আমিবে, কিন্তু পাপ কলঙ্ক একজনের মধ্যে 
না থাকিলেই সে লোক পুথাবান পবিভ্রাস্থা 
হইবে, এমন কোন কথা নাই। এইজন্য 

ধাহারা পাপ হইতে বিরত, তাহারাই পুণ্যবান 

নহেন। বাহার! পুশ্বান নহেন, তীহারা 
চরিত্রবান নহেন, এ সহজ সিদ্ধান্ত । এই 

সিদ্ধান্থুপারে প্রথমশ্রেণীর সাধক শ্রেণীকে 

প্রকৃত চরিত্রবান মন্ৃষ্য বলিয়া গণা কর 

যায় না| তাহাদিগের মধ্যে দোষ না! থাকিলে 
থাকিতে পারে, তাহাতে কিছু আসে যায় 

ন1। দোষ না থাকিলে তাহারা পশুত্ব হইতে 
উঠিয়াছেন এই পর্য্যস্ত, কিন্ত তাহাতে দেবত্বে 
উন্নীত হন নাই। পশুত্ব নাশই দেবত্ব নহে। 

দেবত্ব কিছু যোগ ভিন্ন হয় না। মানবচরিত্রে 

প্রেমের যোগ, পুণ্যের যোগ, সত্বস্তর যোগ, 
ইত্যাদি হইলেই দেবত্ব হুয়। নিষ্কলঙ্ক 

প্রেমচন্দ্রমার' সংস্পর্শ ভিশ্্ মানব এ রাজ্যে 

উপস্থিত হইতে পারে না। বিবেকের 

দ্বারায় মানবে এবং ঈশ্বরে সংস্পর্শ হয়। 

বিবেককে যাহারা মলিন করেন, তাহাদের 

জীবনে এ প্রকার সংস্পর্শ কখনও ঘটে না; 

ন্ৃতরাং তাহার] নরকের কীট না হইলে হইতে 

পারেন, কিন্তু শ্বর্গের দেবতা তাহার] নহেন। 

এই জন্য আমরা দেখিতে পাই, যাহারা 

যেহেতু স্থতরাং এবং জ্ঞান বিজ্ঞান লইয়া) 
ভাল মন্দ বিচার করিয়৷ জীবন পথে অগ্র- 

সর হন, তাহার! ক্রমেই নরকের দিকে গমন 

করেন_আপনার। মরেন, এবং সেই সঙ্গে 

সঙ্গে পৃথিবীকে কলঙ্কের মধ্যে নিক্ষেপ 

করেন। মানবের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি 

সীমধঙ্ধ। কিব! জানে, কিবা ধারণা করিতে 
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পারে। অদ্াকার পরিণাম যে গণনা করিয়া 

ঠিক বলিতে পারে নাঃ সে জাবার কিসের 

অহঙ্কার করিবে? মানুষের বুদ্ধি ও বিবেচন] 

বিবেকের থার] চালিত না হইলে কিছুই নহে, 

উহ ভূল, উহা মৃহা ভ্রান্তি। এই জন্ত 

যাহারা ইহ। করিব, কারণ ইহাতে মাজের 

এই অনিষ্ট) ইহা রাখিব না, কারণ 

ইহাতে আমার এই উন্নতির ব্যাঘাত, 

এই প্রকার হেতুবাদের গোগুগোল লইয়া 

বাতিবান্ত রহিয়াছেন, আমাদের বিশ্বাপ, 

তাহার। ধশ্ম জগণ্ হইতে অনেক দুরে পড়িয়া 

আছেন; প্রকৃত চরিত্র তাহাদের ণিকট 

হইতে অনেক দুরে । এই চক্ষু ঈশ্বর দিয়াছেন 

কি মঙ্গল অভিপ্রায়ের জন্য, আমি কি জানি, 

এই রিপু ও ইত্রিয় সকলকে দিয়াছেন ঈশ্বর 

তাহার কি মহৎ উদ্দেপ্ত সংসাধনের জন্য, 

আমি কি জানি? তিনিই জানেন। এই 

সংসার, এই সমাজ, তীহারই মঙ্গলাতি প্রায় 

সাধনের জন্য । ইহার কিছুই পরিত্যাগ, 

বর্জন ব। রক্ষ। করিবার আমার শক্তি নাই, 

অর্ধিকার নাই। তিনি রাখিয়াছেন, তাই 

রহিয়াি ঃ যখন রাখিবেন না, তখন এক 

মুহ্র্কালের জন্যও থাকিতে পারিব না। 

ভাল মন্দ বিচার আমি করিব? ক্ষুদ্র মানব 

অহঙ্কারী, মূর্থ, বামন হইয়। দ্বর্ণের চন্ত্রমা 

স্পর্শের সাধ তোমার কখনই পূর্ণ হইবে 

না। অরণ্য তাহার, সমাজ তাহার, সংসার 

তাঁহার, আমি তাহার, জ্ঞান বুদ্ধি সকলই 

ভাহার, তিনি যাহ! করেন তাহাই হয়, আঘি 

কে যে, আমি ভাল মন্দ বিচার করিব? এই 

 করিয়াই ডুবিয়াছি। হায়, বিবেকের আদেশ 

লঙ্ঘন করিয়! বিবেচনা শক্তির পূজ। করি- 

য়াছি--কত ভ্রাত। ভগ্নীর হ্যদয়ে শেল বিদ্ধ 

'%. করিয়াছি--আমি মরিয়াছি-জোর করিয়া 

নব্যভারত । (১ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা । 

চরিত্রকে রক্ষা করিতে চেষ্টা! করিয়া মরি- 

য়াছি। কোথায় চরিত্র--ন্বর্গের ধন, আর 

কোথায় আমি, নরকের কীট। সংসার 

ছডড়িব, সংসার রাখিব, এই অহঙ্কারে 

আমার সর্বনাশ করিয়াছে । বিবেকের 

আদেশ-স্পর্শমণিকে উল্লঙ্বঘন করিয়া 

বিষের সাগরে অমুত বলিয়। বাপ দিয়! 

পড়িয়াছি। হায়, আমার হুর্দশার শেষ 

কোথায়! লোকে আমার নিন ব। 

চরিত্রের দোষ ঘে'ষণা করিলে আমি ক্রোধে 

অধীর হই, তাহাকে অপদস্থ করিবার জন্য 

কত্ত চেষ্টা করি-_আইনের ভয় দেখাই-_ 

কত কি করি; আর আমি যে প্ররুত পক্ষেই 
ভিতরে মরিয়া পচিয়। পড়িয়। রহিয়াছি, তাহ। 

একব!'রও ভাবি না। কোথায় জ্যোতি, আর 

কোথায় আমি; কোথায় পুথ, প্রেম, শাস্তি, 

আর কোথায় আমি! পাপ করি না, তাতে 

আমার কি, পুণ্য কোথায়? হায়, কোথায় 

চন্দ্রমা, আর কোথার আধারে আমি? কে 

ধরিবে, কে তুলিবেঃ কে রাখিবে? সংসারে 

এমন কে আছে ?-_সাধ্য কার? পব অক্ষম- 

সব অক্ষম, সব অক্ষম। কে পথ চালাইবে? 

সব অন্ধ, নব অন্ধ, সব অন্ধ। ভূবিয়াছি যে 

নর্বনেশে বিবেচনা ও বিচার শক্তির আজ্ঞায়, 

নে আজ কোথায়? অজ্ঞান মনবঃ ভিতরে 

হলাহল, বাহিরে ন্ুধা মাখিয়! কি হইবে? 

নামাবলী গায়ে দিয়ে, গেরুয়া ববন পরিলেঃ 

চক্ষের জলে ভাসিলে,মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিলে, 

বা আইনের সাহায্যে চরিত্রকে প্রতিপন্ন 

করিতে চেষ্টা করিলে কি হইবে, ভিতরে কি 

হইয়] রহিয়াছ, একবার ভাবিয়া! দেখ । তুমি 

গেরুয়। বমনই পরিধান কর, আর নামা- 

বলীই গায়ে দেও, ব। একতারার তানে খোল, 

করতাল বাজাইয়। হরিনামই গাও, যতদিন 
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তোমার ভিতরের সৌন্দর্য্য জগৎকে, আমাকে 

আলোকিত না করিবে, তাবু তোমার এ 

সকলকে আমি ভগ্ডামি বলিয়! বুবিব । ধর্ম 

জগডে চালাকি খাটে ন1--এখানে প্রতারণা 

চলে না ।তুমি বুঝিতে পার বা নাই পার, 

পোঁমার ভিতরে কি আছে, জগৎ তাহা 

দেখিয়া ফেলিতেছে। বপন ভূসণের দিকে 

কেন তাকাইয়। আছ, একবার ভিতরে ডোব, 

ভাব রাজ্যে যাও-ক্ষণস্থায়ী ক্রন্দনে বা 

উচ্ছাস তোমার জীবন পরিবর্তিত হইবে না। 

গল সকল বাহির লইয়! কেন মজিতেছ, আর 

সেই সঙ্গে সংসারকে বাহিরের অসার পদার্থে 

কেন আসক্ত করিবার পথ খুলিতেছ ?--স্থির 

হও, ভিতরে জিনিষ আছে কি না,পপিত্রাণের, 

গথে যাইতেছ কি না, এই সকল স্থির মনে 

বসিয়া একবার ভাব। ক্ষণিক উচ্ছ্বাসে কি 

হইবে,ভাই যদি ভিতরে মরিয়া থাক । উচ্ছা 

সের পর অবসাদ, ক্রন্দনের পরই স্ুখ। পুত্র 

শোকে অধীর হইয়! যে মাতা কাদিল, তাহার 

শোক ক্ষণস্থায়ী; যে গভীর শোকে ডুবিল, 

তাহার চক্ষে জল আসিবে না,__তাহার হৃদয়ে 

তুষের আগুণের ন্যায় যে শোক জলিতেছে, 
তাহ! ক্রন্দনের অতীত-_ক্রন্দনে তাহা উপ- 

শম হয় না; তাহাতে লোককে উন্মত্ত করে। 

পরিত্র।ণাকাজ্জী মলিন মানব, ভিতরে 

তাকাইয়৷ তোমার পাপপুর্ণ হৃদয়ে যদ্দি সেই 

ভাব না*দেখিতে পাও, তবে নিশ্চয় তুমি 

প্রতারিত হুইয়াছ। গভীরতম হৃদয়ের অঙ্কে 

প্রবেশ কর, আর অস্তরাত্মার প্রতি তাকাও, 

তারপর ভিতরে হুতাশন জ্বলিয়া উঠুক। 

আমি তোমার এঁ বাহিরের বেশে ভূলিব না । 
সর্বনাক্ষী পরমেশ্বর ভূলিবেন নী। ভিতরে 

মরিয়। বাহির রাখিবার জন্য কেন চেষ্টা-_ 

কেন অহঙ্কার? সংসার কি চরম লক্ষা? 

নব্যভারত। ৪৪৭ 

যাইতে কি হইবে না,_ এই শরীর, এই 

সবই কি লক্ষ্য? তুল কথা। বাহির 
অসার, ভিতর চাই। ভিতর থাকিলে 

বাহির না থাকিলেই বা কি?--থাকলেই 

বাকি? চক্ষু ভিতরে যাক্, বাহিরের বস্ত 
থাকুক আর না থকুক, তাতে কি? ভিতরের 

দিকে মনশ্চক্ষু যাক, ব|হিরের সংসার 
থাকিলেই ব| কি, না থাকিলেই বা কি? 

আমি এই চাই-সকল সাধন ভিতরকে 

লইয়। হউক। মনটাকে সংস্কৃত করাই 
কাজ। এ করিব না, ও করিব না, এতে 

আমার চরিত্র হইবে না। ভিতরে কিছু 

যোগ কর] চই। সংসার তখনই আমার 

বিরোধী, যখন আমাকে আম সংসারে 

ফেলিয়া রাখি; আর যথন আমাকে টানা 

ভিতরে লই, তখন সংসার বিরোধী হইয়। 

আমার কি করিবে? সক্রেটীন্ মারলেন, 

যিশু মপিলেন,তাতে তাহাদের কি অনিষ্ট 

হইল? সংসার পরিত্যাগের বাসন] ততন্ণ, 

নিশ্চয় জানিবে,যতক্ষণ আম সংসারের জীব। 

বসন ভূষণ পরিত্যাগের বা পরিবর্তনের 

৪্াসনা ততক্ষণ, যতক্ষণ আমি বসন ভূষণের 

দাস। পরিত্যাগ কি, রাখাই বাকি ? আমি 

কিছুই জানি না1)- আমি কেবল ভিতর 

চাই-ভিতরে পুণ্য নাই, প্রেম চাই, ভক্ত 

চাই, সাহস চাই, অধ্যবসায় চাই, শাস্তি নাই, 

গারত্রতা চাই, আমার মাকে চাই-_পরিত্রা- 

৭ও জীবনের আশ ভরসাকে. চাই। যাহ! 

পাইলে বিবেক পাইব, তাহাই চাই; যাহা 

পাইলে চরিত্র পাইব, তাহাই চাই। যাহা 

প/ইলে আলে! পাইব, তাহাই চাই। বাহির 

চাই না আর বাহির না। কেবল বাছির 

লইয়। থাকিলে-_-সংসার ; বাহির ছাড়িলে 

তবে শ্বর্গ। আমি কেবল মংসার চাই 
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ন।, আমি পরিত্রাণ চাই, শর্গ চাই; বাহিরে । 

নরক, আমি তাহা লইয়! কি করিব? সংসার 

জোট বাঁধিয়া--আজ হইতে আমার নিলা! 
রটনায় প্রবৃত্ত হণ, আমার অহঙ্কারকে 

ডুবাইয়! দেও. তোমাদের পায়ে পড়ি, ডুবা- 
ইয়া দেও । আমার বড় সাধ, আমি একবার 

গৃহে প্রবেশ করিব, আমি আর বাহিরের 
আন্দোলন, আড়ম্বর লইয়। থাকিব ন। 

গুছে যাইব-_বেলা গেল, আর সময় নাই-_ 

আর বাকী নাই। আমার বিবেচনা, দ্র 
হ₹€, জ্ঞান দূর হ, বুদ্ধি দুর হও, আজ গৃহে 

নব্যভারত। (১ম, খণ্ড ১০ম মংখ্যা | 

যাইয়। মায়ের কাছে, এই ভিক্ষা মাগিব, 

বিবেক যেন আমার রাজা হন। না হইলে 

আমি আর বাচি না-আমার আর বাঁচি- 

বার উপায় নাই | সকলের দাসত্ব পরিত্যাগ 

করিয়। একজনকে দাসখৎ লিখিয়া দ্িব-_ 

তিনিই প্রভু, তিনিই সব, তাহারই উপর 

নির্ভর করিব। ভিনি রাখিতে চান, থাকিব, 

তিনি মারিতে চান, মরিব । তাহার বাকা 

পালনেই পুণ্য, প্রেম, শাস্তি) পবিত্রতা _ 

চরিত্র। সেই বাকাই বিবেক। তাহারই 

ভিথারী আমি । মাগে। এদীনকে দাস কর। 

লক্ষ্যপথে 

বিজ্ঞান দর্শনের কত উন্নতি হইয়াছে। ও 

হইতেছে, কিন্ত হৃদয়ের শিগুঢ়তম স্থানে যে 
একটী অমীমাংপিত জটিল প্রশ্ন ছিল, কেন 

এই পৃথিবীতে আনিয়াছি, আজ পর্যাস্ত কেহ 
তাহার পরিষ্কার উত্তর দিতে পারিল না। 

মাতৃঅঙ্কে ছিলাম, ভূমি হইলাম; বিষম 
তিমিরাবৃত স্থান হইতে আসিয়া আলোকের 
মুখ পন্দর্শম করিলাম। এ আলোকেন 

ভিতর হইতে কত ফুল, কত পল্লবে সুশোভিত 

হইয়। কত বৃক্ষ, কত সৌনদর্ধ্য ভূষিত হইয় 
ক পক্ষী, আকাশ নক্ষত্র, চন্দ স্য্য, বালক 

বালিকা, যুব বৃদ্ধ, নর নারী; জ্ঞান বিজ্ঞান 

আসিয়। আমাকে বেন করিয়া! ফেলিল। 

তাহারা যেন এক জোট বাঁধিয় প্রতিজ্ঞা 

করিল--আমাকে সমাদরে সযত্বে সংসারে 

রাখিয়া শিখাইবে। সেই অস্পঞ্ট, অব্যক্ত, 

অলক্ষিত, গুপ্ত প্রতিজ্ঞ! পূর্ণ হইতে লাগিল, 

ইচ্ছা! অনিচ্ছা না! থাক! সত্বেও আমি থাকি. 

লাম, বড় হইলাম, শিখিলাম। জ্ঞান ছিল 

না, জ্ঞান আমিল, বুদ্ধি ছিল না, বুদ্ধি পাই- 

লাম,আধারে আলে! ফুটিয়া উঠিল। 
বয়োবুদ্ধি সহকারে বাহিরের সৌন্দর্য বিকা- 
শের সহিত মন ফুটিয়া উঠিল । পূর্বে পৃথিবী 
জোট বাঁধিয়। অভ্যর্থনা করিতে আসিয়াছিল, 

কত ভালবাসার পরিচয় দ্িয়াছিল, ক্রমে 

আমিও পৃথিবীকে আলিঙ্গন করিলাম, ভাল 

বাগিলাম। মাতার চখের কোণে যে ভাল- 

বাপার স্কলিঙ্গ খেলিতেছিলঃ তাঁহার বিন্দু 

আমার চক্ষে পড়িল। মা আমাকে দেখেন, 

আমি মাকে দেখি । কেন দেখি, জানিন1, 

তবুও দেখি। মাতার ক্রোড়ে কি এক অপূর্ব 
প্রেমের কুস্থমশয্য। ছিল, জানিনা, তাহাতে 

শুইতে না শুইতে, বসিতে না বসিন্তে, আমার 

সর্বাঙ্গে যেন তাহারই ছায়। পড়িল ;_-মা 

আমাকে সাপটিয়। ধরেন, আমিও মাকে ক্র 
বাহু দিয় সাপটিয়। ধরি-_ইচ্ছা হয় বুকের 
ভিতরে পূরিয়া রাখি। 

মাতার মুখে কি এক অপূর্ব নুধার খণি 

ছিল, যাই আমাকে ডাকেন, অমনি আমি 

গলিয়! যাই--আর আমিও মাকে ডাকি । কি 
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অপূর্ব্ব বিনিময় হইয়! গেল। শুক মৃত্তিকায় 

সরসী শ্মজিত হুইল, পৃথিবী জাঁনিল না, 
বুঝিল না, কাহার ইঙ্গিতে । শিশু প্রেম-বিভূতি 
সর্বাঙ্গে মাখিয়। মাতার ক্রোড় হইতে মৃত্তি- 

কায় নামিয়া হামাগুড়ি দিল- মৃত্রিকাকে চুম্বন 

করিল, ফুলকে চুম্বন করিল,.-আপন পর জ্ঞান 

নাই, ভালমন্দ বিচার নাই, যাহাকে পায়, 

তাহাকেই কোল দেয়, যাহ! পায় তাহাই 

ধরিয়| মুখে দেয়। মূর্খ পৃথিবী মনে করিল, 

বালক আহারে ব্যস্ত ।॥ বালক যে প্রেমের 

খেল খেলিল, তাহা পৃথিবী বুঝিল না। 

পৃগিবী বলে এটা ধরে! না, ওটা ছুঁয়ে! না, 
এট মাঁটী, ওটা বিষ, এটা আপন, ওটা পর। 
বালক অস্পই ভাষায় বলে, মাটী বুঝি না, 
বিষ বুঝি না, আপন পর জানি না, সকলই 
আমার,সকলকেই ধরিব, তারপর চুম্বন করিব 

মুখের অমৃত দিয়া আমি প্রেমলীল। 

খেলিব। নিষেধ মানিল না, বালক যাহা 

পাইল, তাহাই মুখে দিতে লাগিল। বালক 

হ[সে, খেলে, পৃথিবী বিপদ গণন1 করে, বলে 
বালক বিষ খাইয়! মরিল। পৃথিবী বুৰিল না 

যে, মায়ের কোলের ছেলে মরে না! । মান্য 

যখন হাত ধরিতে বালকের কাছে রহিল না, 

তখন বালক কত বিষ, কত মাটী, কত কি 

মুখে করিল, কিন্তু মৃত্যু হইল না, মৃত্যু 

আমিল না। বালক কিমৃত্যুর ভয় করে? 
তোমর! কি কখনও শুনিয়াছ, শিশু আগুনে 

হাত দিতে ব1 বিষ ধরিয়া! মুখে দিতে কখনও 

কুঠিত. হইয়াছে? সংসারের বালক কুঠিত 
হইয়াছে, তাহার ভাঁলিক। আছে, জানি, 

কিন্ত পাপের অস্পূর্শয বালক-জগতে যাও, 
দেখিবে সেখানে তাহাদের মনে ভয় নাই। 

বালক যেন জানে, সেআর মরিবে না; সে 

অমর। আশ্চর্য্য লীলাখেলা হইল। দর্শন 

নব্যভারত। 88৯ 

বিজ্ঞান পরে প্রমাণ করিল, বালক কিছুই 
বুনে না, সুতরাং সে সুখী নহে; কিন্তু আমি 

বুঝিলাম, আমি তখনই সখী ছিলাম, যখন 

মায়ের কোলে ছিলাম। মায়ের কোলে 

অবে!ধ সন্তান দোলে, নাচে, হাসে, গায়) 

সেই স্ুখই আমার সুখ, তাহাই আমার প্রিয় । 

এখন বড় হইয়াছি, স্বার্থপর পৃথিবী ঘেরিয়! 
ধরিয়াছে, এখন খ দোলনি, এ হাসি ভুলিয়! 
গিয়াছি বটে, কিন্তু এ সুখের আকর্ষণ 

ভুলিতে পারি নাই। শিশু বালক হইল, 
বাঁলক ষুবা হইল, যুবক বৃদ্ধ হইতে চলিল। 

বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছি, এখন বুঝিয়াছি,--এ 

শরীরের শেষ আছে-_এ হাত চিরদিন কলম 

ধরির়! লিখিবে না, এ চক্ষু চিরদিন পৃথিবীর 

শোভ। দ্রেখিবে না, এ কিছুই থাকিবে না। 

এ পৃথিবী আমার নিকট আধার হইয়! 

যাইবে । গৃহ মাটীতে পড়িয়া পচিবে, টাকা- 

কড়ি, ধনজন, মান সম্ভ্রম, প্রশংস] নিন্দা, 

সকলি পড়িয়া থাকিবে। পৃথিবী পৃথিবীই 

থাকিবে, কিন্তু আমর পক্ষে তাহ! না থাকার 

হ্যায় হইবে । আমার পক্ষে একদিন সকলই 

ফঁুকি, সকলই অসার প্রতিপন্ন হইবে । এ 
অসারে ক্রীড়া করিতে কেন আসিয়াছিলাম? 

পৃথিবী কি মীমাংসা করিল,আজও বুঝি নাই, 
কিন্ত আমি এই বৃদ্ধবর়সে পদার্পণ করিয়। 

বুঝিতেছি_আসিয়াছিলাম, ,মায়ের কোলে 
ছুলিতে। মা আর আমি, আমি আর মা। 

মার মুখ আমি দেখিব, আর ম1 আমার মুখ 

দেখিবেন | প্রাণে প্রাণ, প্রেমে প্রেম, জ্ঞানে 

জ্তান। বুঝিয়াছি,__মার প্রেম লইয়া আনিয়া- 

ছিলাম;--সংসারকে প্রেম বিলাইয়া আবার 

মার কোলে যাইব, হাসিব, গাইব বলিয়া । 

পৃথিবী মায়ের ছবি, সেই ছবিতে ছুলিব, 
। নাচিব, গাইব$ আর মাকে দেখিব। কিন্ত 

৫৭ 



১১৫৫ 

যখন বড় হইলাম,ত্খন মাকে ভূলিলাম,মাকে 

দূর করিয়া দিলাম । পৃথিবী আমার সর্ব 

হইয়া! পড়িল। অমৃত সেঁচিয়া বিষ বাহির 

করিলাম। বিষপানে রত হইলাম । মাতার 

আসক্তি সংসারকে দিলাম । বিশ্বমাতার প্র- 

তাক্ষ ছবি-_কষুদ্র মাতা অমনি পৃথিবী হইতে 

আন্তহিত হইলেন। মায়ের মুখ আঁধার হইল-- 

মাকে আর দেখিলাম না। পথ ভুলিয়। গে- 

লাম,আর মাতার কাছে যাইতে পারিলাম 
ন]। 

মাতা অস্তহিত হইলেন। পৃথিবীর ইতিহাস 

ইহার সাক্ষী আছেন। আর সান্দী আছেন 

যে,_-আমি মাকে ভূলিয়। সংসার আসক্তিতে 

ভূবিয়াছি,ইন্জিয় ক্লুখে বিতৌর, টাক কড়ি, 

যশম|ন, সুখ এশর্ষ্যে মত” প্রশংসা ও স্ৃতি- 

বাদে আন্মবিস্তৃত। আমি জীবিত কি মৃত? 

বিজ্ঞান বলে, জীবিত। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞা- 

নের চক্ষে আমি আজ দেখিতেছি, আমি 

মরিয়! রহিয়াছি। মৃত কে ?-_যাহার চৈতন্য 

থাকে না যাহার চৈতন্য থাকে? সে সার 

অসার বুঝিতে পারে। নামি তাহা পারি- 

তেস্ছি না,_এই অট্টালিকা, এই টাকা, এই 

যশ,_-এই সংসার ছুদিনের, তবু ইহার মমঞ্ধা 

ভূলিভে পারিভেছি না। যাইতে হইবে, 

তাহা ভুলিয়। রহিয়াছি। আর মৃতকে? 

যে আপনি ইচ্ছামত চলিভে ফিরিতে পারে 

না। আমি তাহ! পারি ন7--আমার আমিত্ব 

নাই-_তুমি আমায় চালাও, এ টাকা চালায়, 

$& যশ চালার, এ সংসার চালায় । কেবল 

দাসত্ব, কেবল দাসত্ব, কেবল দাসত্ব। 

তুমি চোক রাঙ্গাইয়।৷ ভয় দেখাও, আমি 

অমনি বসিয়! পড়ি । তুমি যাই বল, এই 

কাজ কর্, নচেৎ তোর নিন্দা! রটাইব, 

অঞ্মনি আমি উঠিয়া সেই কার্ধ্য করি। 

লোকে বলে রাজার দাস প্রজা, আমি দেখি, 

মব্যভারত । ১ খণ্ড, ১০ সংখ্যা ] 

দাদের দাস আমি । টাঁকা কড়ি, বাড়ীঘরঃ * 

যশ মান, শখ খর্ব, অহঙ্কার কাম ক্রোধ; 

এই সংসারের সকলের দান আমি ;-_আজ 

আমি মুত। কেন আমার এ দশা হইয়াছে? 

মাকে ভুলিয়াছি বলিয়।। মাতার স্বাধীন স- 

স্তান, আজ আমি অধীন গোলাম,মত। এদিন
 

থ'কিবে না,আবার দ্দিন আনিতেছে ।আবার 

স্াাধীন হইব, সে দিন আঁদিতেছে। আবার 

লক্ষ্যপথে ধাবিত হইব, সে দিন আসিতেছে । 

আবার সংসারকে ভুলিব, সে দিন আসি- 

তেছে। আবার সব ভূলিয়। মায়ের কোলে 

দবুলিব, সেদিন আদিতেছে। আমিতেছে 

সংসারের মৃত্যু-মাতার বস্তনের নবজন্ম- 

তিথি । বৃদ্ধ হইতেছি, আর বুনিতেছি,_- 

এসকল উপলক্ষ আর আমার নহে। সং" 

সার তুমি ভ্রকুটী দেখাইয়া কি ভয় দেখাই- 

তেছ, আমি আর তোমার থাকিব না। 

বন্ধুবান্ধব ছলন করিয়া, ভালবাসার জাল 

বিস্তার করিয়া, আমাকে পথ ভুলাইয়। 

রাখিয়াছিলে, খঁ দেখ, আর রাখিতে 

পারিবে না, দ্রিন আনিতেছে। তোমর! 

যাছাই মনে কর না কেন, মা আমাকে 

ভোলেন নাই-এঁ দেখ আবার আিতে- 

ছেন। কেশ পাকিতেছে-দস্ত নড়িতেছে__ 

অঙ্গ শিথিল হইভেছে-ইন্ট্িয় নিম্তেজ হই- 

তেছে। আবার আধার আসিতেছে । সংসার 

আসক্তি-সকল ভালবাসাকে অশাধার করি- 

বার দিন আসিতেছে। মূর্খ মান্থয-দুর হও, 

তোমাকে দেখিয়। আর ভুলিব না। আমু 

ক্ষীণ, দ্রিন যাঁয়-_রান্বি যায়-_আবার দিন 

আপিতেছে। কেশব বড় চতুর বালক ছিল-_ 

কিন্ত পারিল না এঁ অশাধার তীহাকে ধরি- 

য়াছে। আসক্তি--অহস্কার আজ তাহার সক- 

লই আশীধার। কমলকুম্ঠীর আধার ত্রন্গমন্দির 
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,আধার--বজদেশ আধার। মায়ের সহিত 

চালাকি খাটিবে ন1। সব ভুলিয়া! কেশব 
আজ আবার মায়ের ক্রোড়ে ছুলিতেছে। 

কেশব লক্ষ্য ভুলিয়। অসার ধূলিতে মজিতে- 

ছিল, আঁজ আবার মায়ের কোল পাইয়াছে। 

বিজ্ঞানগর্ব্বিত নাস্তিক জগৎ্_-কই কেশবকে 

আজ ধরিলে না? কেশব কোথায় গেল ?-- 

খোজিলে না? ভালবাসার ফাদ পাতিলে 

ন। ?-_নিন্দা করিলে না? মূর্খ জগৎ, আর 

কেন, অহঙ্ক!র চুর্ণ কর। মাতার বিশ্বব্যা- 

পিনী রূপ দেখ। তিনি দিলেন, তিনিই 

নিলেন। দোণার মানুষ ধুলি খেলা লইয়! 
থাকিবে, প্রেম ভক্তি ভুলিয়। থাকিবে, ইহা 

তাহার অসহ্য। কেশব গিয়াছেন--আমিও 

যাইব, ভাইরে, তুমিও যাইবে । লক্ষ্য 

ভুলিয়। থাকিবার যে নাই। লক্ষ্য ভুলিয। 

থাকিব না| প্রাণের ভিতর এই বাদনার 

আগুণ জলিয়! উঠিতেছে, নিভীঁক বালক 

হইয়] মায়ের কোলে ছুলিব। অনস্ত প্রেম- 

জলধির কোলে বণিয়। প্রেমছুপ্ধ পান করিব, 

আর হাসিব, গাইব, খেলিব ৷ আমি অজ্ঞান, 

এ অনস্তের নিকট ক্ষুত্্রাদপি ক্ষুদ্রঃ কিছুই 

জানি না, বুঝি না, ইচ্ছ৷ হয় বালকের 

সায় সকল জ্ঞান বিজ্ঞান দূরে রাখিয়। মায়ের 
কোলে ছুলি। ছুলিব যে দিন, সে দিন 

আসিতেছে । আমিও ছুলিব, তুমিও দুলিবে 

--সব একাকার হইবে। মৃত্যু আসিতেছে 

--তোমাঁকে আমাকে সকলকে বালকত্বে 

পরিণত  করিতে-_অহঙ্কারকে ভূবাইতে। 
লক্ষ্য এক ভিন্ন ছুই নাই। যে স্বীকার 

করে না, তারও যে লক্ষ্য, যে স্বীকার করে, 

তারও সেই লক্ষা-এঁ বিশ্বমাতার বিশ্ব- 

বিস্তৃত কোল। লক্ষ্য কেবল--অনন্ত 

প্রেম পুণ্যের গ্রত্রবণের নিষে বালক হইয়। 

নব্যভারত। ১৫১ 

তৃষিত নয়নে তাকাইয়! থাকা । অনস্তের 

সহিত ক্ষুদ্রত্ব মিশাইয়া দেওয়]। বড় হইয়াছি, 
জ্ঞানী হইয়াছি, বিদ্বান হইয়াছি-আমি 

“হেন তেন,” এ চালকি আর খাটিবে না। 

অনস্ত-_অনস্ত--অনস্ত। অনস্ত পক্ষপুটে 

ক্ষুদরত্বকে লুকা ইতেই হইবে--মাথা নত করি- 
তেই হইবে । যত বড় হও, চিরকাল বালক,যত 

পাও ততই বালকত্ব বৃদ্ধি। সাধ পূরিবে না-- 
অনস্ত পিপাসা । বালক হইতেই হইবে--অহ- 

স্কারকে চূর্ণ করিতেই হইবে। লীল। খেলা 

সাঙ্গ হইয়া আমিল--গণন1 করিয়।৷ দেখ, 

কিছুই হইল না-কিছুই হয় নাই। জ্ঞানের 

তৃষা মিটে নাই, শান্তির তৃষ্ণা! মিটে নাই, 

প্রেমের তৃঞ্চা মিটে নাই--ষে বালক সেই 

বালক । পরম মাতা সংসার লীলা! খেলা 

করাইলেন মানুষকে এই শিক্ষা দিতে, মানুষ 

বালক হইবে । আমার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে-- 

আমার দর্প চর্ণ হইয়াছে। মাগে!, তবে আর 
কেন?--সেই দিন আন, শিশু হুইয়। তব 

ক্রোড়ে বনিয়া পড়ি। অনিমেষ নয়নে 

তোমাকে দেখি, আর তুমি আমাকে দেখ। 

তোমার চক্ষু হইতে অনস্ত প্রেমের বন্যা 

প্রবাহিত হইয়। আসিয়া আমকে প্লাবিত 

করুক, আর সেই প্রেমে রঞ্জিত হইয়। 

তোমাকে এই ক্ষুদ্র বাহু দ্বার আমি ক্ষুদ্র বুকে 
পূরিয়। রািয় কৃতার্থ হই | তোম[র অনস্ত 
জ্ঞান, অনস্ত পুণ্য, অনস্ত শাতির প্রশ্বণে 

ডুবাও, আমি অবোধ, অজ্ঞান, নিভাঁক 
বালকের ন্যায় মোহিত হইয়া], অহস্কারকে 
পয়াজয় করিয়া তোমাতে মগ্র হইয়। থাকি । 

তোমার কোলে হাসিব, ছুলিব, নাঁচিব, বিশ্ব- 

জননী, দাসের এই সাধ পূর্ণ কর। “শ্বাধীনত” 
চাই না, অধীন কর। পৃথিবী তোমাকে 

ভুলিয়া রহিয়াছে, মাগো, পৃথিবীকে এক 



8৫২. নব্যভারত। (১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা । 

বার বালক করিয়া কোলে তুলিয় নিয় দো-। লাও,নাচাও,হাসাও'। তোমার ইচ্ছ! পূর্ণ কর 

জীবনগতি নির্ণয় । 

ষষ্ঠ অধ্যায় । 

সামাজিক বিশ্লেষণ। 
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এতৎ পূর্ববর্তী ছুই অধ্যায়ে বিবর্তন- 
নিবন্ধনবিকাশ (৮০10800) সন্থদ্ধীয় যে 

কয়েকটী নিয়ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তন্মধ্যে 
বিশ্লেষণ (99৫792%6101) সম্বন্ধীয় কোন 

নিয়ম উল্লিখিত হয় নাই । বিশ্লেষণ বিবর্ত্- 

নিবন্ধন"বিকাশের অনিবার্য ফল। সংযো- 

গোৎ্পন্ন পদার্থের মধ্যে ভিন্ন তিন্ন প্রকৃতি 

বিশিষ্ট যে নকল পরমাণু থাকে, তাহা ভিন্ন 
ভিন্ন শক্তির সংঘর্ষণে ভিন্ন ভিন্ন রূপে রূপা- 

স্তরিত হইয়া পরস্পর হইতে বিশ্লি্ট হয়) 
এবং তন্নিবন্ধন সংযোগোৎ্পন্ন পদার্থ বিবিধ 

অংশে বিভক্ত হইতে থাকে । সংযোগোৎ- 

পন্ন পদার্থের অংশ বিশেষের ঈদৃশ বিচ্ছিন্ন 
অবস্থা! প্রাপ্তিকেই বিশ্লেষণ বলা যায়। বালু- 

কণ। স্বিশ্রিত নদীর জল কিছুকাল একটী 
পাত্রে রাখিলে, বালু-কণ1 গুলি পাত্রের 
নিষ়দেশে, একত্রিত হয় এবং জল রাশি 

তক্জন্য বালু-কণিকা হইতে "পৃথক হইয়া 

ক্রমে পরিষ্কুত হইতে থাকে । এই স্থানে 

সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, বালু-কণিকা 

ষিশ্রিত নদীর জল একটা নংযোগোৎপন্ন 
পদ্দার্থ। এই সংযোগোত্পন্ন পদার্থের মধ্য- 

স্থিত বালুকণ! গুলি এক প্রকার প্রক্কৃতি- 
বিশিষ্ঠ পরমাণু সমষ্টি এবং জলরাশি অন্য 
প্রকার প্রক্ৃতিবিশিষ্ট পরমাণুর সমষ্টি। 
স্থতরাং ভিন্ন জাতীয় পরমাণু সমষ্টি বলির 
বালু-কণিকা জল হইতে সহজেই বিশ্লিষ্ট 

হইর1 পাত্রের নিম্নদেশে একত্রিত হইল, এবং 

ংযোগোক্পন্ন পদার্থের মধ্যস্থিত্ত ছুটী ভিন্ন 
জাতীয় পরমাখু সমষ্টি ছুই অংশে বিভক্ত 

হইল । 

মন্ুস্যসমাজেও এই বিশ্লেষণ কার্ষয নিয়- 

তই পরিলক্ষিত হইতেছে । এক একটী মনুষ্য 

সমাজের এক একটী পরমাণু শবরূপ । স্ৃতরাং 
মনুষ্য সমাজেও এক গ্রকৃতি-বিশিষ্ট মন্ষ্যগণ 
ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট মানবমণ্ডলী হইতে বিশ্লি 

হইয়1 পড়ে এবং তন্লিবন্ধন বৃহ মন্গষ্যনমজ 

নান! শ্রেণী ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত থাকে। 
যে সকল মনুষ্য শারীরিক পরিশ্রম দ্বার! 

জীবন ধারণ করে, তাহার! সমাজের সুশিক্ষিত 

সম্প্রনায় হইতে বিশ্লিই হইয়] শ্রমোপজীবী 

শ্রেণী বলিয়া অভিহিত হয়। আবার স্বতন্ত্র 

স্বতন্ত্র ধর্খীবলম্বীদিগের ঘারা এক একটী 
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স্বতন্ত্র তন্ত্র সম্প্রদায় গঠিত হইতেছে ঈদৃশ 
সামাজিক বিশ্লেষণের মধো তিনটী সাধারণ 

নিয়ম পরিলক্ষিত হয়, যথা__প্রথমতঃ,সংযো- 

গেপন্ন বন্ধ বা বিষয়ের পরমাণু কিম্বা! অংশ 

সমুদায় এক প্রকুতিবিশিষ্ট হইলে এবং 
এক প্রকার শক্তির সংঘর্ষণ প্রাপ্ত হইয়া 
পরিবর্তিত হইলে, আাহাদিগের প্রত্যে- 

কের গতিপথ ও গতিফল সর্বপ্রকারে সমান 

থাকে ।* সুতরাং এবন্িধ পরমাণু ভিন্ন 

প্রকৃতি বিশিষ্ট পরমাণু সমষ্টি হইতে বিশ্লিষ্ট 
হইয়! পড়ে। 

দ্বিতীয়তঃ, সংযোগোত্পন্ন বস্ক কিন্বা 

বিষয়ের পরমাণুবা অংশ সমূহ এক প্রকৃতি 
বিশিষ্ট হইলে ও তাহার] প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকারের শক্তির সংঘর্ষণ প্রাপ্ত হইয়! 

পরিবর্তি ত হইলে, তাহাদিগের প্রত্যেকের 

গতিপথ ও গতিফল মধ্যে অবশ্ঠই বিভিন্নতা 

উপস্থিত হইবে । 1 এবং তন্নিবন্ধন তাহার] 

পরস্পর হইতে বিশ্লি্ট হয়। তৃতীয়তঃ, 

সংযোগোত্পন্ন বস্তু বা বিষয়ের পরমাণু বা 

অংশ সমূহ ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট হুইলে, 
তাহারা প্রত্যেকে এক প্রকার শক্তির সংঘ- 

বণ প্রাপ্ত হইয়।ও বিভিন্ন গতিপথ ও গতি 

ফল প্রাপ্ত হইয়। পরম্পর হইতে বিচ্ছিন্ন 

হইয়। যায় । + 
সম পাপ এ 
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নব্যভারত। ৪৫৩ 

এন্রৎপূর্বব অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, 
“পরমাধু কিন্বা অংশ সমূহের সম্মিলন দ্বার] 

কোন সংযোগোতখ্পন্ন পদার্থ কিম্বা বিষয় 

হয হইলে প্রত্যেক পরমাণু কিন্বা অংশের 

পারস্পরিক সম্বন্ধ (0)0609] 1701060011- 

1810) ও অবস্থানের বিভিন্নতা নিবন্ধন 

পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতা উপস্থিত হয়। 

অর্থাৎ এক জাতীয় পরমাণু কিশ্বা অংশ 

সমূহ সংযুক্ত হইয়া সংযোগো্পন্ন পদার্থ রূপে 

পরিণত হইব মাত্র প্রত্যেক পরমাণু সম- 
ডাঁতীয় ভাব (797070207)90905 001)016100) 

বিবর্জিত হইয়া বিষমাবন্থা ()616:000- 
100078 ৫00010101 ) প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 

যেষে কারণে সংযোগে।ৎপন্ন পদার্থের মধ্যে 

এক একটী অংশ কিন্বা পরমাণুর মধ্ো বৈষম্য 
ভব উপশ্চিত হয়, তাহ] উদাহরণ ছার! 

ইত্রিপূর্বে একবার ব্যাখ্যা করা হুইয়'ছে। 

কিন্তু এই বিষয়টা পরিষ্কাররূপে পাঠকগণের 

হদরঙ্গম করাইবার জন্য পুনরায় বর্তমান 
অধ]ায়ে আর কয়েকটী উদাহরণের উল্লেখ 
কর] যাঃতেছে। 

কোন একটী বস্ হৃর্ধ্যোত্তাপে রাখিয়। 

'দিলে, তাহার উপরিস্থ পরমাণু গুলি স্র্ষোর 

উত্তাপ পাইয়া! যে পরিমাণে রূপান্তরিত হয়, 

বস্তুর গর্ভস্থ পরমাণু সমূহ ঠিক সেই পরি- 

মাণে রূপান্তরিত হয় না। কারণ হৃ্যযো- 

স্তাপ উপরিস্থ পরমাণুর উপর যেরূপ কাধা 

করিতে সমর্থ, গর্ভদ্থ পরমাণুর উপর সেইরূপ 

কাধ্য করিতে পারে না। সংগ্রাম ক্ষেত্রে 

সম্মখস্থ সৈশ্যগণ বিপক্ষের অস্ত্রে যেরূপ আহত 

01 [10011011)210006101) 11) 61010 আআ] 

199 ৭1067906]7 000৮৪7--10)090. 68006! 

10 0101610 010660101) 0110 01061) 

06685 10) 06 59206 0176061017- 
[1611)911 ১1)61061, 
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হয়, পশ্চাতে 'যাহার। তাঁহাদিগের তক্রুপ 

আহত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই 

প্রকারে সংযোগোৎ্পন্ন পদার্থের পরমাণু 

সমূহের মধো পারস্পরিক সম্বন্ধ (100634] 

001)01061১09) প্রযুক্ত তাহাদিগের পরস্পরের 

মধ্যে ক্রমে বৈষম্য ভাব উপস্থিত হইতে 
থাকে । এবং শক্তির বিলরশৃন্ত অবস্থিত 

নিবন্ধন (০00 60 [90131869169 ০ 10100) 

এই বৈষম্যাবস্থা ক্রমে পরিবন্ধিত হইয়| সং- 

ফোগোৎ্পন্ন বস্ত কিম্বা বিষয়ের পরমাণু সমূহকে 

বৈষম্যাবস্থা হইতে সমধিক বৈষম্যাবস্থায় 

পরিণত করে । অবশেষে মংযোগোক্পন্ন বস্তর 

এক এক অংশের বা এক এক প্রদেশের 

পরমাণু সমষ্টি অপরাপর অংশের পরমাণু সমষ্টি 

হইতে এতাদ্ৃশ বৈষযম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, 
তাহারা কোন একটা নুভন শক্তির প্রভাবে 

অপর বিভাগের পরমাণু সমষ্টি হইতে বিশ্লিষ্ট 
হইয়! যায়। 

এক খানি কাঙ্টের অর্ধাংশ অগ্নিতে দগ্ধ 

হইলে,, সেই দগ্ষীতৃত অদ্ধাংশের পরমাণু 
সমঠি অপরাদ্ধাংশ হইতে এতাঁদৃশ বৈষম্যা- 
বস্থ! প্রাপ্ত হয় যে? অত্যাল্প আঘাত প্রাপ্ত 

হইলেই দখ্বীভূত অংশ অপরাংশ হইতে 

বিচ্ছিন্ন হইয়। পড়ে । 

এই স্থানে দেখা যাইতেছে যে, সমুদায় 

কাষ্ঠ খানি একটী সংযোগোত্পন্ন পদার্থ 
(অর্থাৎ কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি মাত্র । ) 
কিন্তু কাষ্ঠ খানি যে ভাবে অগ্নিমধ্যে নিক্ষিপ্ত 
হইয়াছিল, তাহাতে কেবল ইহার একাংশের 
পরমাণু অগ্নির সহিত নংযোগ প্রাপ্ত হইল । 

সুতরাং যে অংশ অগ্নিনংযোগ প্রাপ্ত হইয়া- 

ছিল, দেই অংশের পরমাণু অপররাঁংশের পর- 
মানু হইতে এতাদুশ বৈষম্য প্রাপ্ত হইল 

যে? উহা অত্যন্ল আঘাতে অপরাংশ হইতে 

নব্যভারত। (১ম, খণ্ড ১০ নংখ্যা । 

বিশ্লি্ হইয়। পড়িল। মানবগণের সামাজিক, 
জীবনে ঈদৃশ বিশ্লেষণ সম্বম্বীয় নিয়ম যে 
প্রযুজ্য, তাহ! অসভ্য জাতির ক্রমোন্নতির 
উদাহরণ দ্বার! সহজেই প্রতিপন্ন হইবে । 

অসভাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি 

অপর কাহারও অধীনতা ত্বীকার করে 

না। তাহার! প্রত্যেকেই শ্ব স্ব প্রধান, 

এবং পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। জীবন 

যাপন করে। কিন্তু কালক্রমে সেই আদিম 

অবস্থ1 হইতে কিঞ্চিৎ সমুন্নত হইলে তাহার! 
নিকটস্থ কোন জাতিকে আক্রমণ করিবার 

অভি প্রায় অথব1 আপনাদিগকে অন্ত কোন 

জাতির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য 
পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইতে থাকে । 

এই প্রকার সামাজিক সন্মিলন দ্বারা তাহার! 
প্রথমতঃ পরম্পরের কার্যের ফলাফল 

সত্ভোগ করিতে সমর্থ হয়, দ্বিতীয়তঃ, ঈদৃশ 
সম্মিলন দ্বার তাহাদের পূর্ব্বগত সম[বস্থা! 

বিলুপ্ত হইয়া, তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যে 

বৈষম্যাবস্থা সমুপস্থিত হয়; কাবণ,-_সন্মি- 

লিত হইলে পর কোন এক ব্যক্তি তাহা- 

দ্িগের মধ্যে সেনাপতির পদপ্রাপ্ত হয়, এবং 

অপরাপর সকলেই স্ব স্ব শক্তি অন্থসারে পদ- 

প্রভূত্ব লাভ করে। কিন্ত কালক্রমে যদি 
আবার ছুই তিনব্যক্তিই সেনাপতির পদ 

লাভ করিতে সচেষ্ট হয়, অর্থাৎ সেনাপতি- 

পদলাভাকাক্ষা একটি শক্তি স্বরূপ হইয়! অপর 
দুই তিন জনের মধ্যে পরিবর্তন উপস্থিত 

করে, তবে তাহাদিগের মধ্যে তৎক্ষণাৎ ভিন্ন 

ভিন্ন দলের স্যরি হয়, এবং এক দল হইতে 

অপর দল সম্পূর্ণরূপে বিশ্লিঃ্ হইয়া! পড়ে। 
এখন এই অসভ্যজাতীয় লোকদিগের 

জীবনের এই উদাহরণটী ধার বিবর্তন নিব-. 
স্বধন বিকাশের নংজ্ঞ। (10990101910 ০ 9%০- 



হান্তন, ১২৯০1) 

10০0.) এবং সামাজিক বিশ্লেষণ প্রণালী 

(1)90-7 ০1? 90011 90079546197) সহজে 

বুঝান যার । এতৎ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিব- 

উঁন-নিবন্ধন বিকাশের নিন লিখিত সংজ্ঞা 

দেওয়। হইয়াছে । পরমাণু কিন্ব। অংশ সমূহ 

স্বীয় শ্বীয় পারমাণব-গতি কিম্বা! আভ্যন্তরিক 

গতির বিলোপাস্তর প্রক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্না- 

বস্থ। হইতে রূপান্তরিত হইয়। সংযোগাবস্থা 

প্রাপ্তি নিবন্ধন যদি প্রত্যেক পরমাণু কিন্বা 
অংশ, যে সকল অন্ঠান্ত পরমাণু কিম্বা অংশের 

সহিত সংযুক্ত হয়, তাহাদিগের প্রকৃতি ও 
গুণ লাভ করে, এবং তম্নিবদ্ধন সংযোগোৎ- 

পন্ন পদার্থের প্রত্যেক পরমাণু কিন্বা অংশ 

পূর্বস্থিত অসংঘুক্ত অবন্ত! সম্ভৃত স্বকীয় এক- 

বিধ-প্রকৃতি ও গণের আধার না হইয়1, তৎ- 

পরিবর্তে বিবিধ প্রকৃতি ও গুণের আধার হয়, 

এবং প্রকৃতি ও গুণ সম্বন্ধে আবার প্রত্যেক 

পরমাণু কিস্বা অংশ বিতিন্নত। লাভ করে, 

তাহা হইলে, তাহার! প্রত্যেকেই বিবন্তিত 

হইয়] নুতন আকারে বিকাশিত হইল, এই 
প্রকার বল। যাইতে পারে। 

এই সংজ্ঞ।টাকে তিনভাগে' বিভক্ত 

করিয়। পূর্বোক্ত উদাহরণ দ্বারা অনায়াসে 

ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে ॥ প্রথমতঃ, পর- 

মাগু কিন্বা অংশ সমূহ স্বীয় শ্বীয় পারমাণব 
গতি অথব। অভ্যস্তরিক গতি কতক পরি- 

মাণে বিসর্জন না করিলে পরস্পরের সহিত 

সংযুক্ত হইতে পারে না; ন্ৃতরাং পূর্বোক্ত 
উদ্দাহরণে উল্লিখিত অসভ্যগণ শ্বীয়ং জীবনের 

ত্বাতন্তর্য বা ত্বাধীন গতি কতক পরিমাণে বিস- 

অর্দন না করিলে কখনই পরস্পরের সহিত 

সম্মিলিত হইতে সমর্থ হইত না । অতএব 

পারমাণৰ গতি বিশর্জনই সম্মিলনের মূল 

কারণ। 

নব্যভারত। ৯৫৫ 

দ্বিতীয়তঃ, পরমাণু কিশ।! অংশ সকল" 

পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইলে তাহািগের 

প্রতভোকের প্রকৃতিই পরস্পদের সংঘর্ষণে 

রূপাস্তর প্রাপ্ত হয়,এবং প্রত্যেকেই অপরাপন্ন 

সকলের প্রকৃতি ও কার্ধে্যর ফলাফল লাভ 

করিয়। থাঁকে । অসভ্যদিগের উদাহরণ দ্বার 

বিবর্তন-নিবন্ধন বিকাশের এই ধিতীয় অংশ- 

টীও বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে । কারণ 
অসভাগণ সম্মিলিত হইল বলিয়াই তাহার! 

প্রত্যেকের সমবেত চেষ্টার ফল ভোগ করিতে 

সমর্থ হইল, এবং প্রত্যেকের জীবনগতিই 

তন্নিবন্ধন রূপান্তরিত হইতে লাগিল । তৃতী- 

যনতঃ, সংযোগ প্রাপ্তি নিবন্ধন সমজাতীয় 

ও সমাবস্থাপন্ন গ্রত্যেক পরমাণু সমজাতীর- 

ভাব (10177000))0905 0901808) পরি- 

ত্যাগপুর্বক নিষমাবস্থ। (71900100019018 

00010107)) লাভ করিতে থাকে । প্রাপুক্ত 

অর্সভ্যদিগের ক্রমোন্তির উদাহরণ উল্লি- 

থিত হইয়াছে যে, অপভাগণ দলবদ্ধ হইবা- 

মাত্র তাহাদ্দিগের মধ্যে কোন এক বাত্তি 

সেন!পতি হয় এবং অপরপর সকলেই জাপ- 

এনাপন শারীরিক ও মানসিক শক্তির নুনা- 

তিশয্য প্রযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন পদ প্রাপ্ত হয়। 
ন্ৃতরাং সম্মিলন দ্বারা ত!হারা সমজাতীয় ভাব 

ও সমাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যেকেই 

বৈষম্য/বস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকে । কিন্তু পূর্বে 

উল্লিখিত হইয়াছে যে, শক্তির কার্য নিঃশে- 

যিত হয় না; এবং শক্তির বিলয় নাই। 

তরাঁং শক্তির বিলয়শৃন্য অবস্থিতি ()৫:- 
815601)00 0? £01৫9) নিবন্ধন সংযোগোত্পন্ন 

পদার্থের পরমাণু বৈষম্যাবস্থা হইতে ক্রমে 

সমধিক বৈষয্যাবস্থ। প্রাপ্ত হয় এবং অব- 

শেষে বস্ত্র একাংশের পরমাণু অপরাংশের 

পরমাণু হইতে এমন বিভিন্ন হইয়া পড়ে 



৭৫৬ * 

যে, কোন নুন শক্তির সংযোগে একাংশ 

যেমন রূপান্তরিত হর, অপরাংশ তত্রপ হয় 

না। ঈদুশ অবস্থা নিবন্ধন, নূতন শক্তি 

সংযোগে বে অংশ রূপাত্তরিত হয়ঃ তাহ আঅপ- 

রাংশ হইতে ক্রমে বিশ্লি্ হইতে থাঁকে। 

অতএব এক্ষণে সহজেই উপলদ্ধি হইতে পারে 

যে, বিশ্লেষণ কার্ধ্য বিবর্ভন-নিবর্থন বিকা- 

শের অবশ্ন্তবী ফল। কারণ সংযোগ নিব- 

দ্ধন পরমাণু বিবর্তিত হইয়া বৈষম্যাবস্তা 

গাপ্ত হয় বলিয়। অবশেষে বৈষম্যাবস্থাপন্ন 

পরমাণু সমষ্টি কোন একটা নুতন শক্তির 

- সংঘর্ষণ প্রাপ্ত হইয়। বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। 

এই অধ্যায়ের প্রারম্েই লিখিত হই" 

়াছে যে, বিশ্লেষণের মধ্যে তিনটা সাধারণ 

নিয়ম পরিলক্ষিত হয়, অতএব সেই তিন 

প্রকার অবস্থায় যে সামাজিক বিশ্লেষণ সমুপ- 

স্থিত হয়, তাহাই এক্ষণে উল্লেখ করিব। 

বৃহৎ মনুষ্য সমাজ অসংখ্য অসংখ্য মন 

ষ্যেয় সম্মিলন দ্বারা গঠিত হইয়াছে । স্মুতর!ং 

মনুষ্য সমাজ একটী সংযোগোধ্পন্ন বিষয়, 

এবং এক একটী মনুষ্য ইহার এক একটী পর- 

মাণু-্বরূপ। এই সকল পরমাণু সন্দিজ 
নিবন্ধন সমজাতীয় ভাব বিবর্জিত হু 

বৈষম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । স্তরাং 

সমাজের এক অংশের পরমাণু সমষ্টি অপরাং 

শের পরমাণু সমষ্টি হইতে অবস্থানের ভিন্নতা 

অনুসারে (০৭108 00 010076909 ০! 

1795161০7)নুযুনাতিরিক্ত বিভিন্নতা লাভ করে। 

তৎ্পরে একটী নূতন শক্তির সংঘর্ধণে এক 
মংশের পরমাণু মন্্রপ রূপান্তরিত হয়, 

অপরাংশের পরমাণু সেইরূপ হয় না। কারণ 

সংযোগোধ্পন্ন বন্ত কিম্বা বিষয়ের পরমাণু 

কিন্ব। অংশ সমূহ, ভিন্ন প্রক্কৃতিবিশি্ট 

হইলে তাঁহার। এক প্রকার শক্তির নংঘর্ষণ 

নব্যভারত । (১ম খণ্ড, ৯০ম নংখ্যা ॥ 

প্রাপ্ত হইয়া! বিভিন্ন গতিপথ ও গতিফল 
প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে কোন বন্ত কিনব 
বিষয়ের এক অংশের পরমাণুসমষ্টি এক 

প্রকার গতিপথ ও অপরাংশের পরমাণু সমষ্টি 
অন্ত প্রকার গতিপথ প্রাপ্ত হইলে, অংশঘয় 

যে পরস্পর হইতে বিশ্লি হইবে, তাহা সহ- 

জেই উপলব্ধি হইতে পারে । 

বৈষম্যাবস্থাপন্ন সামাজিক পরমাণু (১০৫1- 

2] 9118) যে কোন না কোন একটা নূন 

শক্তির সংঘর্ষণে ভিন্ন ভিন্ন গতিপথ ও গতি- 

ফল প্রাপ্ত হইয়। পরম্পর হইতে বিশ্শিষ্ট 

হইম্| পড়ে, তাহ। বর্তমান ইলবার্ট বিল সম্ব- 

গীয় রাঙ্গনৈতিক আন্দোলন ন্থস্পষ্টরূপে 

সপ্রমাণ করিতেছে । সামজিক বিশ্লেষণ 

গ্রণ[লী (0)9075 0£ 80019] ৪8878250101) 

গাঠকগণ সহজে হ্ৃদয়ঙ্ম করিতে পারেন, 

এই অভিপ্রায়ে আমর! ইলবার্ট বিল সম্বস্কায় 

র/জনৈতিক আন্দোলনের ফলাফল উল্লেখ 

করিয়। এই বিশ্লেষণ প্রণালী ব্যাখ্য। করিতে 

প্রবৃত্ত হইলাম |. 

বর্তমান ভারভ-সমাজ হিন্দু, মুসলম[ন, 

পার্শি, ইংরাজ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় 

.লোকদার] গঠিত হইয়াছে । ইহার মধ্যে 

হিন্দু, মুপলমান ও পার্শিদিগের রাজনৈতিক 

অধিকার এক প্রকার এবং ইংরাজদ্িগের 

রাজনৈতিক অধিকার অন্য প্রকার । স্মতরাঃ 

রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে হিন্দু, মুসলমান 

ও পার্শি এক প্রকার সামাজিক পরমাণু 

(1106 5008] 80868) এবং ইংরাজগণ 

অন্য এক প্রকার সামাজিক পরমাণু । 

কিন্তু পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সংযো- 

গোপন্ন বস্তভ বা.বিষয়ের পরমাণু কিনা 

অংশ সমূহ ভিন্ন প্রন্কৃতিবিশি্ই হইলে, 
তাহারা, এক প্রকার শক্তির সংঘর্ষ প্রাপ্ত 
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হইয়াও বিভিন্ন গতিপথ ও গতিফল প্রাঞ্ 

হইয়! থাকে । সুতরাং কোন একটা রাঁজ- 

নৈতিক ব্যাপার এই দিবিধ পরমাণু সমষ্টি 
মধ্যে অবশ্বাই ভিন্ন ভিন্ন প্রক!রের গতি 
উৎপাদন করিবে । 

বিগত বৎসর ইলবাট্ণবল স্বরূপ একটি 
নুতন শক্তি এই দ্বিবিধ পরমাণুর উপর কার্য 

করিতে জারস্ করিয়। এক জাতীয় পরমাণু 

নব্যভারত। 

সমষ্টির গতিপথ ও গতিফল অপর জাতীয় 
পরমাণু সমষ্ট্রির গতিপথ ও গতিফল হইছে: 

] 

এমন বিভিন্ন করিয়! তৃলিল যে, তন্লিবন্ধন 

ভাবত সম'ছ্ের একাংশ অপরাংশ হইতে 

সম্পূর্ণরূপে বিশ্লিষ্ট হইয়! সমাজকে ছুই অংশে 

বি5ক্ত করিল। আবার হিন্দু, মুসলমান, 
ও পার্শি গুত্যেকে বৈদসাবস্পৃপন্ন পরম!ণু 

হইলেও রাজনৈতিক অধিকার লম্বন্ধে মম- 

প্রকুতি বিশিষ্ট বলিয়া ইলবার্টবিল তাহা- 

দিগের জীবনে এক প্রকার গতিপথণও গতি 

ফল প্রদান করিল। স্ুতরাং ইলব্টদিল 
সম্বন্ধে তাহারা এক প্রকার উপার অবলম্বন 

করিল । 
স্ততঃ মানব সমাজের কা্ধ্যকলপ যে. 

প্রাগুক্ত নি্দিষ্ঠ নিরমানুমারে পরিচালিত ও 

পরিশমিত হইতেছে, তৎুসম্বন্ধে কোন সন্দেহ 

উপস্থিত হইতে পারে না। মানবগণ সামা- 

জিক সম্মিলন নিবন্ধন বিবর্তিত হইয়] ক্রমে 

সমুন্নতাকারে বিকশিত হইতেছে । য়খন 

বিবর্তনের পর বিবর্তন মানব সমাজকে 

উন্নতি হইতে উন্নতির সৌপানে সমুখিত 
করিতেছে, যখন সামাজিক অবস্থা কথন 

টিরকাল স্থারীভাব অবলম্বন করিতে পারে 

না, তখন নিশ্চয়ই এই সকল বিবর্তনের সঙ্গে 

নঙ্গে সময় লময় সমাজের এক একটি অংশ 

অপরাপর অংশ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িবে। 
৫৮ 

পদ 

সি স্পেস পপি শশী শিপ পপ পাপাশশাশা স্পা শশী শর্ত শীত শশী তি শি 

৪৫৭ 

কিন্ত সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অংশ এই প্রকারে 

বিশ্লি্ট হইলে, এক একটী অংশের অত]/চার 
ও অচ্গায় বাবধহার অপরাংশের কার্য কলাপ 

হইতে প্রতিঘাত পাইরা, ত্রাস গ্াপ্ত না 

হইলে, সমাজের সামাভাব সংরক্ষিত হইতে 

পারে না। যে সমাজের একাংশ অপরা'শ 

হইতে বিশ্লিই হত প্রভাবে 
এক'ধিপত্য স্থাপন করিতে থাকে, সেই 

সমাজ ক্রমেই আবন।তি হইতে সমধিক অব- 

নতি প্রাপ্ত হইয়। অবশেষে এফেব!রে বিনষ্ট 

হয়। রোম সাম'জোর বিনাশের পূর্বে 

রোমের ধনবান শেণী দরিদ সম্প্রদায় হইতে 

বিশ্লিই হইয়। অগ্রতিহত শক্তি সহকাঁরে সেই 

দপ্দদিণ্রে গ্রহি অতা'চার আরজ করিল | 

দরিদ্র সম্প্র|য়,) যদি ধশীদিগের আঅভ্য'চারের 

ভ্বরেধ করিতে পমর্থ হইত, তাহ! হইলে 

রোমান সমাজের সামা ভাব নংরক্ষিত হইত 

এবং রোম বিনষ্ট ন। হইয়া! ক্রমে উন্নতি 

হইতে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইত । কিন্ত 

রোমান সমাঁজের সেই বিশ্লি্াংশের অস্ায়া- 

চরণের অবরোধ করিয়া সাঁষাজিক সাম্যভাব 

রণ সমর্থ কোন শক্তি বিদ্যম!ন ছিলি 

পা বলিয়াই রোমরাজ্য বিনাশ প্রাপ্ত 

হইল । আবার জ্ঞান ও ধর্ম ও গ্যায়ানগত 

ব্যবহরের আতিশয্য প্রযুক্ত যদি কোন 

এক শ্রেণীর লোক সমাজ হইতে বিশ 
হইয়] পড়ে, তবে তাহাদিগের ছারা সমা- 

জের অপরাংশ উন্নতির দিকে আকৃষ্ট 
হইতে থাকে । ইঈদৃশ নামাজিক বিশেষণের 
মধ্যে পক্ষাপক্ষের অন্যায়!5রণ সম্ভৃত বিবাদ 

পরিলক্ষিত হয় না । তিমিরাচ্ছন্নকালে 

(9176 689 0200 8098) মনত (70070) 

দিগের কার্য্যকলাপই এই প্রকার সামাদ্রেক 

বিশ্মেণের অতি উত্কৃ্ই উদাহরণ । 

হইয়া] অপ্রত্ি 



3৫৮ 

রোম সাম্যের অবাবহিত্-পরে অরাজ- 

কত। নিবন্ধন সমাজস্থ অধিকাংশ জ্ঞানী ও 

ধার্শিক লোক সমাজ পরিত্যাগ করিয়া বৈরা- 

গ্যাশ্রম অবলম্বন করিতে লাগিল । স্ুতরাং 

এতগ্সিবদ্ধন জান ও ধর্ম সমাজ হইতে 

বিশিঈ হইয়। পড়িল। কিন্তু পরে এই 

বিশিষ্ট অংশ তাৎকালিক ইস্ুরোপীয় সমা- 
প্রকে উন্নতির দিকে আকর্ষণ করিয়াছিল ।* 

সামাজিক বিশেষণের দ্বারা কখন সমা- 

জের উপকার হয় এবং কখন কখন সমাজের 

* ৬100 0)0 11010017098 01 11)8 17017103 
10 09 [0:001639 0£ 10601009) 9019৮ 
00700 019 10800 8865, 

নব্যভায়ত। (১গ খণ্ড ১,ম,লংখা। 

ঘের অমঙ্গল সংঘটিত হয়। জ্ঞান, ধর্ম, 
প্রেম, ভক্তি ও ন্যায়|হুগত ব্যবহারের 

আতিশয্য প্রযুক্ত কতকগুলি লোক সাধারণ 

সমাজ হইতে বিশ হইয়া পড়িলে, ক্রমে 
তাহারা দেশ সংস্কারক কিন্বা সমাজ সংস্কা- 

রকের পদে অভিষিক্ত হয়েন। কিন্তু পক্ষা- 

পক্ষের স্বার্থ রক্ষার্থ সাম[প্িক বিশ্ষেণ উপ 

স্থিত হইলে, ক্রমে দমাজ মধে[ ঘোর বিবাদ 

বিসশ্বাদের উদ্পত্তি হইয়], সমাজের নৈতিক 

বায়ূ দূষিত করিয়া তোলে । অবশেষে ঈশ্ব- 

রের অথগ্নীয় বিধান অন্থুসারে প্রবল বঞ্থা- 

বাতের ম্যায় সামাজিক বিপ্লব সমুপস্থিত হুইয়। 

সেই নৈতিক বারু পরিশুদ্ধ করে। 

বাল্মীকি ও বেদবাাস | 

(পূর্ব গ্রকাশিত্তের পর |) 

পৃথিবীতে কোন কোন কবি এই ইতি- 

হাস কীর্তন করিয়াছেন । এখনও কোন 

কোন কবি কীর্তন করিতেছেন, ও ভবি- 

ফ্যতেও কবিগণ এই ইতিহাস কীর্ভর 
করিবেন । 

এস্থলে আমর] জিজ্ঞাসা করি, এই ইতি- 

হাস কোন্ ইতিহাপ? যদি বল “দ্বৈপায়- 

নেন য্প্রে/ক্ত₹” অর্থাৎ যাহা ঘৈপায়ন 

কর্তৃক বিরচিত হইয়াছে । বিলক্ষণ কথ|। 

যখন র্যাসকৃত মহাভারত কহিতেই মহর্ষিগণ 

সৌতিকে বলিতেছেন এবং সৌতিও তাহাই 
আদ্যোপাস্ত কছিব বলিয় শ্বীকার করিয়া- 

ছেন (৩২) তখন “ইমং ইতিহাসং* বলিতেই 

৬২ “ঘেপায়নেন' যৎ্প্রেক্তং প্ুরাণং পরমর্ষিন! | 

সুরে ব্রহ্মধিতিশ্চৈব শ্রুহাযদতি পুদিতং। ১৭ 

ভস্যাধ]ান বরিষ্টল্য বিচিত্র পদর্বধণঃ | 

দ্িপায়ন কর্তৃক বিরচিত না বুঝিয়া আর 
উপায় নাই। যদি উপায়ই না থাকিল, তবে 
“ইমং ইতিহাসং আচখ্াঃ এই আচঙখুঃ 
ক্রিয়ারও রচনার্থ হওয়ার কোম উপায় নাই। 
যাহা ব্যাস রচনা করিয়াছেন, তাহাই কোন 
কোন করি রচন। করিয়াছেন, এখনও কোন 
কোন কবি করিতেছেন ও ভবিষ্যতেও করি- 
বেন, তবে কি পৃথিবীর সকলেই ব্যাস রচিত 

সুঙ্্ার্থ নায় যুক্তশ্চ বেদার্থৈ ভূঘিতসাচ।” ১৮ 

ভারতঙে। তিহাসসা পুণাং গ্রস্থার্থ সংযুতাং । ১৯ 

বেদৈশ্ততুর্ভিঃ সংঘুক্তাৎ ব্যাসসান্ভৃত কর্মমণঃ | 
ংহিতা শ্রোতু'মচ্ছামঃ পুণাং পাঁপতয়াপহাঁং । ২১ 

মহযে: পুজিতসোহ সর্বলোক মহায্মনঃ | 

প্বক্ষ্যানি মতং কৃৎশং ব্যাসস্যাহূত কর্শণঃ ॥ ৫ 
অঠুক্রমণিকাধ্যায় মহাভারত |. 
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মহাভারতই রচন] করিয়াছেন ? ইহা করি- 

লেন কি প্রকারে? মহাভারতের যে ক্লোক 

গুলি ব্যাস রচন1 করিয়াছেন, তাহাই আমি 

এক স্থানে লিখিলাম কি বলিলাম, কৈ রচ- 

নাত হইল না, এযেব্যাসের গ্লেক নকল 

কর! হইল? 

আচখুঃ এই ক্রিয়ার প্ররুতার্থ কহা, 

রচনা নহে । নৌতি যখন ব্যাসকুত মহাভারত 

কহিতে আরম্ভ করিয়া তাহাই কেহ কেহ 

বর্ণনা করিয়াছেন এই অর্থে আচখ্যু ক্রিয়ার 

প্রয়োগ করিয়াছেন, খন আঁচখুবঃ 

কোন মতেই তাহার প্রকৃতার্থ ত্যাগ করিতে 

পারে না। কবি শব্ষে যে কেবল গ্রস্থকার- 

দিগকেই বুঝায়, তাহা! নহে । কবি শঙ্দে 

কাবাকার, পণ্ডিত, শুক্রাচার্ধ্য প্রভৃতিকে 

বুঝায় (৩৩ )। অতএব কোন কোন পণ্ডিত 

এই ইতিহাস কহিয়াছেন, এখনও কহিতে- 

চেন এবং ভবিষ্যতেও কহিবেন, সম্প্রতি 

আমিও কহিতে আরম্ভ করিয়াছি, এস্বলে 

সৌতির উল্লিখিত বাক্য দ্বারায় ইহাই ব্যক্ত 

হয়। উপরোক্ত আচখ্যুঃ যষেরচনা নহে 

তাঁহা ভারতীয় প্রথমাধ্যায়ের ১০৩ হুইতে 

১০৮ প্লোকে বিলক্ষণরূপে প্রকাশ আছে৷ 

ধাতু তাহার প্রক্ৃতার্থ ত্যাগ করে 

কোথায়? না যেখ/নে তাহার প্রকৃতার্থ সঙ্গত 

(৩৪)। যেমন “দ্বৈপায়নেন য় 
পেশা একপাশে সি 

হয় না 

৬৩ "শুক্তো দৈত্য গরুঃ কাব্য উন! ভার্গবঃ কবিঃ।' 

স্বর্গ বর্গ, অমরকোষ। 

'নিদ্বান বিপশ্চিদ্দো িজ্ঞঃ সনস্থধীঃ কোবিদোবুধঃ 

ধীরে মনীষীভ্ঞঃ প্রাজঃ সংখ)াবান পণ্ডিতঃ কবিঃ।' 

ব্রহ্মবর্গ, অমরকোষ। 

৩৪ “তদহং কখয়িষামি শ্রুতিবোধমবিন্তরং | 

্ শ্রতবোধ। 

।সরক্ষিগুসার মাচষ্টে পঙ্িতঃ ক্রমদীনবরঃ 1' 

সংক্ষিত সার ব্যাকরণ। 

মব্যভারত। ৪8৫১৯ 

প্রোক্তং* দ্বৈপায়ন কর্তৃক যাহা বিরচিত হুই- 
যাছে। এম্থলে বচধাতুর গ্রকৃতার্থ হইল 

ন1 কারণ, তাঁহার প্রককতার্থ বলা, রচন1 নহে। 

যদদিবল এস্থলে বচ ধাতুর প্রকৃতার্থই হয় 
না কেন? উত্তর তাহা হইলে ভারতীয় 

বচনের সহিতই ভারতীয় বচনের বিরোধ 

উপস্থিত হয় । মহযি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন যে মহা- 
ভারত বলেন নাই, রচন। করিয়াছেন) ভাঁছা- 

চক্রে, চকার প্রভৃতি ক্রিয়া! দ্বারায় মহাভার- 

ঘের অনেক স্থানেই প্রকাশ আছে (৩৫)। 

মহাভারতে “কৃষ্ণ দ্েপায়নায় নয” 

দেখিয়! অনেকেই বলেন যে,মহাভারত সমস্ত 

দ্বৈপায়নের কুত হইলে তিনি কখনই আপনি 

আপনাকে নমঙ্কার করিতেন না। এই 

আপত্তি সন্বন্ধে প্রথমতঃ আমর। এই কথা 

বলিষে, স্থল বিশেষে যে অর্থ মজত হয় 

তাহ!ই কর] বুদ্ধিমানের কার্য । কোন স্থানে 
লিখিত আছে হরি মানুষ খায় । হরি মান্য 

খায়, এই কথায় আমাদের পরমেশ্বর 

হরি মানুষ খান ইহা! আমরা কখনই বিশ্বাস 

করিতে পারি না। পিংহ মাহু্ষ খায়, 

ইহাই শিদ্ধাস্ত করা আমাদের উচিত। "কষ 

“দ্রীপুরুষোত্বমশর্দ্! লৌকিকপদ মুঞ্জ রীয়ং তমুতে ।” 
রত্বমালা ব্যাকরণ । 

৩৫ 'তপসাব্রঙ্গচষোণ বাসা বেদং সনাতনং | 

ইতিহাসমিমং চক্রে পুণ্যং সত্তযবতী স্ৃত | ৫৪ 

'পরাশরাজ্মজোবিদ্বান ব্রন্ধর্বি সংক্ষিতত্রতঃ | ৫৫ 

'তুর্বিংশতি সাহশ্রীং চক্রে ভারত সংহিতা: ।” ১১ 

'ষঠিশত সহস্্াণি চকারান্যাং সস*হিতাং।' ১*। 

গ্রথমাধ্যায় আদিপর্বব মহাভারত । 

এতদ্বাতীত আদিপর্ব্ের প্রথমাধ্যায়ের ১৭1২৫৫৬। ৬২ 

৭61৮০1৮৩1২৫৬1২৭৩।২ অধাায়ের ৩৪৫1১৮৫।৫৬ অধা- 

| য়ের ৩.৬ ৭1৮1 ও ১৩১ অধ্যায়ের ১২।১৩১৪।১৮ ইঙ্যানি 

হোক দেব। 
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দ্বেপায়নায় নমঃ” ব্যানের লিখ! না, ষে 

সকল কবি অর্থাৎ পণ্ডিত মহাভারত পাঠ বা 

নকল করিয়াছেন, ও কীর্তি তাহাদেরই। 

ব্যাস ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়। মহাভারত 

আরম্ভ করিয়াছিলেন, ভাহ!র পরে ধষাঁহার! 

মহাভারত পাঠ বা! নকল করিয়াছেন-তাহার! 
আবার ব্যাসকে ঈশ্বরাব্ার জানিয়! এ্ুকা- 
স্তিক ভক্তি সহকারে প্রণাম করিয়। ত্বদীয় 

মহাভারত পাঠ অথব। নকল করিয়াছেন। 

মন্বাদি ভারতং কেচদাস্তিকাদি তথাপরে। 

তথোপরিচরাদন্যে বিপ্রাঃসম্যগধীয়তে। 

আদিপর্র্ব। ৫২ 

কাহার মতে দিবের পুত্র মন্ছা নামক মনু 

হইতে, কাহার মতে আস্তিক, উপাখ্যান ও 

কাহার মতে উপরিঢরের উপাখান এবং 

কাহার কাহার নতে প্তিবাচিন হইতে মহা- 

ভারতের আরম্ভ হইয়াছে। 

ভার রচয়িতা এই বচন দ্বারায় তাহার 

যে উদ্দেশ নাধন করিয়াছেন, তাহা! জামর| 

পরে বলিব। কিন্ত এই বচনটীতে এমন 

কোন কথাই লক্ষিত হয় না, যাহ! দ্বারায় 

আমরণ মহাভারতকে বন্ছঞজন বিরচিত বলিতে 

পারি। 

লশ্বন করিয়া আমরা মহাভাবতকে বহন 

বিরচিত বলিতে পারিহাম, যদ্দি ভ!রতীয় 

জনুক্রমণিকাধ্যায়ের বছুতর ক্সোকে মহা- 

ভারত কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রণীত বলিয়। প্রকাশ 

না থাকিত। উক্ত অধ্যায়ের একটী বচ- 
নের উপর বিশ্বান করিয়। আমরা বখনই 

উহার দ্রশটীকে মিধ্যা বলিতে পারি না। 
অনস্তর ভারতের আরম্ভ সঙ্গগ্ধে যে বছুমত 

তাহ!ই খণ্ডন করা যাইতেছে । মহাভারতের 

আদি হইতে অস্ত পর্য্যন্ত তাহার কথ! গুলি 

যেরূপ ভাবে রচিত হইয়াছে, তাহ। দেখিয়া 

'নবাভারত 

পরস্থ & একম!ত্র শ্লোককে অব 

(১ম খণ্ড, ১৭ম সংখ্যা । 

সহ্ছস1! বোধ হয় যে, বর্তমান মহাভারতে এক 

ব্যাস কেন? অগ্টাবিংশতি ব্যাসেরও একটা 
ব্ধন আছে কি না সন্দেহস্থল। পাঠক 

লিবেচন। করুন, স্ুুতবংশ সম্ভৃত উগ্রশরব) 

বর্তমান মহাভারত খানির বক্তা এবং উহ 

যেদ্বৈপায়ন ( বেদব্যাস ) কৃত তাহাও প্রতি 

ক্ষণেই তিনি শ্রোতিগণকে জানাইতেছেন। 

আবার এদিকে উহার কথা গুলিও তিনিই 

বলিতেছেন । উগ্রশ্রব। যে ভাবে ভারত 

কহ্থিতেছেণ, তাহাতে তিনি যে বাসের কৃত 

ভার গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়।ছেন, তাহ! কোন 

মঞ্তেই উপলব্ধি হয় না। যদি কেহ বলেন, 

সৌতি অভ্যাস বলে বিন1 পুস্তকেই খ্িদের 
নিকট বাসকুত ভ!রত কঠিয়াছেন । বিলক্ষণ 

কর্থা, তাহা জামর1 শ্ীকার করিলান। কিন্ত 

তাহ! বলিলেগ শোতগণের প্রশ্ন আর তাহার 

উত্তরগুলি যে বাসের রচিত না, তাহা মহা- 

ভারতের গ্রাতি পঙ্জেই একাশ আছে। 

অনস্থর উপরিচয়ের আখ্যান হইতে 

বেশম্পায়ন নামক তার এক বক্তাকে 

দেখিতে পাওয়। যায়। যাঁই হউক, মূলবস্ত1 
সৌতিকেই বলিতে হইবে । আবার ভন্য 

পক্ষে আমর] দেখিতে পাই ষে, সৌতি ব্যান 
৮ ভারত কহিতেছেন এবং অন্তান্ত মহরধিগণ 

তাহা শুনিতেছেন, কিন্তু উহা! পুস্তকাক:রে 

প্রকাশ করিল কে? যদি কেহ বলেন,তৃতীয় 

অর এক ব্যক্তি । উত্তর কৈ তাহার নাম 

গন্ধও যে আমর মহাভারতে দেখিতে পাঁই 

ন1? কেহ বলিবেন, ভিনি গ্রন্থে নাম দেন 

ন[ই, বিলক্ষণ কথা, গ্রন্থকার গ্রন্থে নাম প্রকাশ 

নাও করিতে পারেন। কিন্তু নিম্নলিখিত 
কারণে এই বিশ্বাস অধিকক্ষণ আমাদের 

আত্তঃকরণে স্থান পায় না। 

পাঠক ! ভারতীয় পুরাণ, স্ব গ্রভৃতি সমু- 



ফাল্গুন, ১২৯*।) 

দায় পুস্গুকেই উল্লিখিত বিশৃঙ্খল! দেখিতে 

পাওয়। যায় এবং জনেক তর্ক বিতর্কের পরে 

তৃত'য় আর 'এক ব্যক্তিকে এ সকলের সংগ্রহ- 

কর্তা কল্পনা না করিলে মন কিছুতেই 

কুম্ভ লাভ করে না। আব!র প্রত্যেক 

নবাভারত । 

পুস্তকেই বংগ্রহকর্তার নাম ন| থাকাতে : 

মনের এ সুস্থতা ক্ষণিকমাত্র হইয়া পড়ে। 

যাহার] পুরাণ স্থৃতি প্রভৃতি নংগ্রহ করিয়া, 

ছেন, তাহার! নিন্দার কর্ষ।করেন নাই যে, 

গালাগালির ভয়ে কোন পুরাণে কোন স্থ্তি 

ভেই কোন সংগ্রহকারই ত'হার নাম গ্রকাশ 

করেন নাই। সকল সংগ্রহকারের এই রূপ 

এক প্রবৃত্তি হওয়া কোন মতেই সম্তবপর 

হইতে পারে না। বিণেষ যে কালের পুস্থকে 

তাহার প্রথমাধ্যায়ের প্রায় প্রতি পঞ্রেই 

পুস্তক রচরিত।র নাম দেখিতে পাওয়া যায়, 

শি শিপ তি শপ শীল ০ শশা শশা 

৪ 8২১৯ 

জনের মুখে বেদ শুনিয়া অপর শিক্ষা করি- 

য়াছেন, এই অর্থ করি, তাহ! হইলে বেদ- 

ব্যাসের সংখা। কেবল জষ্টাবিংশতি না হইয়া] 

অনংধা হইয়া পড়ে। বাস্তবিক পক্ষে তাহ! 

নহে, যাহার] বেদকে শৃঙ্খল] পূর্বক পুস্তকা- 

কারে নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাদিগকেই 

বান কহে। 

পুরাণ স্যট্টির পূর্বেই যে, বেদসঞ্কলিত 

হইয়াছিল, তাহ]! বল বাহুল্য মাত্র। যে 

সময়ে পুরাণে জন্ম হয় তৎ্কালে লিখন গ্রথ 

সর্বত্রই প্রচলিত হইয়াছিল। সে মময়টা 

যে উঠ্নতির সময়, তাহ পুরাণ শ্ৃত্র ভাষার 

প্রতি লক্ষা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। 

জভএব এখন সেমন কবিরা কাগজকলম 

লইম্ন! পুস্তক লিখিতে আরম করেন, পুরাণ 

স্বৃতি রচয়িতা মহর্ষিরাও তাহাই করিয়াছি 

মেই কালের মংগ্রহব/রেরা মে এতদূর উদ্ধা-। 
রঃ ূ 

পন ছিলেন যে.আপন আপন সংগৃহীত গ্রন্থে 

ফেহই আম্মনাম গ্রকাশ করেন নাই, একথা 

বিশ্বাসের যোগা নহে । 

॥ 
। 

1 
॥ 

র 
| 

বেদের সময়ে লিখন প্রথার স্থষ্টি হইরা 

ছিল না, বেদ খধিদের মুখে মুখেই থাকিত । 

তাহারপরে যৎকালে বেদ মুখ পরম্পর। 

হইতে সংগৃহীত হইয়!ছিল তাহার, পূর্বেই 

লিখন প্রথা?ও ক্যট্টি হইরাছিল, বুঝিতে 

হইবে । যাহ! মুখ পরম্পর। হইতে আহরণ 

করিয় পুস্তকাকারে নিবদ্ধ করা হইয়াছে, 

ভাহাকেই সংগৃহীত কছে। এবং গথমতঃ এ 
রূপ স্থলেই সংগ্রহ শৰের প্রয়োগ হইয়া'ছল। 

এক পুস্তক হইতে অপর পুস্তকে যাহা 

াহ। উদ্ধত করা যায়, তাহাকে সংগৃহীত বলি- 

বার রীতি পরে হইয়াছে । অমুক খবি বে? 

সংগ্রহ করিয়াছেন, এই কথায় যদি আমরা 
পুস্তকাকারে নিবন্ধকরা না বুঝি, অর্থাৎ এক 

লেন | 

বর্তম'ন পময়ে যেমন কৌন কোন নাটক- 

প্রণেতা মাটিকের প্রথমে হ্ত্রধর প্রভৃতির 

বরনা করিয়া নাটক নিখিতে আরভ করেন, 

এবং ন.টক খানি বে নিজের প্রণীত; স্বয়ং 

যে একজন স্থুলেখক ও বড় লোক, তাহ! 

্র্ব শ!ধাঁরণকে জান[ইয়। থাকেন । দমা- 

দিগের পুরাণ স্বৃতিকার মহর্িগণও তাহাই 
করির] গির়াছেন। তাহারা পুরাণ প্রভৃতি 
লিখিতে বপির।ই প্রথমতঃ কোন যজ্ঞ কি 

তীর্থ স্থানকে কল্পনা করিয়া লইতেন। 

তাহার পরে ভগ্কালে ধাহারা বিদ্যা 

প্রভৃতি নান| গুণসম্পন্ন ছিলেন, তাহাদের 

মধ্যে কাহাকে প্রশ্ন কর্তা, কাহাকে বক্তা! 
ও কাহাকে বা শ্রেতা ইত্যাদি কল্পন। করিয়! 

্রস্থারভ করিভেন। এবং সেই সেই কালে 

যাহার! ঈশ্বর ব' ঈশ্বরজানিত বলিয়া বিশেষ 
প্রসিদ্ধ ছিলেন, পাহাদের সহিত কোন একরপ 



৪৩২ 

সম্বন্ধ না রাখিয়াও ত।হার। গ্রস্থারস্ত করি- 

তেন না। তীহার। যে বিনা ক'রণে এ রূপ 

করিয়াছেন) তাহা নহে, ইহার বিশিষ্ট কারণ 

আছে। তাহাদের প্রথম কারণ, প্রাচীন 

সময়ের পশুতুলা মহ্ুষাদিগকে ধন্ম পথে 

আনা ।॥ দ্বিতীয় স্ব গ্রণীত গ্রন্থ জনসমাজে 

বছদ্িন বহুল প্রচলিত থাকা । তৃতীয় স্বয়ং 

যে অসাধারণ বিদ্যা বুন্ধিসম্পন্ন ও ধার্শিক, 

তাহাও প্রকাশ থাক । তাহারা কি জন্য 

্রন্থমধ্যে সমুদায় অনৈসর্গিক হাস্য রৌদ্র 
প্রভৃতি রস যুক্ত প্রস্তাবের অবতারণা করিয়া- 
ছেন? না তৎকালের পশুতুল্য মন্ৃষ্যগণ 

তাহা ঘ:রাঁয় আকৃই হইয়। তাহাদের প্রণীত 

গ্রশ্থাবলীতে যে ধর্ম রূপ অমুত অ!ছে, তাহাই 

পান করিবে, এই জন্য ৷ কি জন্য আপনাকে 

বড়লে।ক বলিয়। স্বরচিত পুস্তকে লিপিবদ্ধ 

করিয়। গিয়াছেন ? কি জন্ত বড় বড় লোকের 

সহিত স্ব স্বগ্রস্থের সম্বন্ধে রাখিয়াছেন ? ন! 

বড় লোকের সকলতাই লোকে অনায়াসে 

যত্ পুব্বক গ্রহণ করিয়া থাকে । এই গ্রস্থ 

যিনি পাঠ করিবেন, যিনি ভক্তি সহক'রে 

শ্রবণ করিবেন, তাহার চতুঃবর্গ লাভ হইবে । 

একবার রামনাম লইলে সত সহম্র অশ্বমে- 

ধের ফল হইবে, একথা কেন তাহাদের গস্ছে 

লক্ষিত হয়? না তল্প বুদ্িদের প্রবৃত্তি জম্য। 
অল্প বুদ্ধিদের জন্যই তাহার! গ্রন্থে ঈশ্বরের 

রূপকল্পন। ও সুন্দর স্মুনার নায়ক নায়িকার 

নব্যভারত । (১ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা 

স্যতি করিয়। গিয়াছেন। লোকের প্রবৃত্তির 

জন্য. যে কেবল স্থৃতি, পুরাণকারেচাই 

উল্লিখিত পথাঁবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহ! 
নহে, লোকের প্রবৃত্ত জন্য চরক, স্ুশ্রুত 

প্রভৃতি আযুর্বেধদীয় গ্রস্থকারেরাও গ্রস্থারভ্ে এ 

পথের পথিক হইয়াছেন । 

পাটক! ম্বয়ং ব্যাসই এ্রীরূপ করিয়। 

মহাভারত আরম্ভ করিয়াছিলেন । এবং 

লোকের প্রবৃত্তি জন্য তিনিই সব করিয়া 

গিয়াছেন। এমন বড় পণ্ডিত বেদব্যাস 

লিখিতে জানিতেন না, গণেশ তাহার লেখক 

হইলেন, একথা কোন কাজের না। ব্যাস 

যে ভারতের স্থচন। সম্বন্ধে নানা মত প্রকাশ 

করিয়াছেন সে কেবল তী'হার কল্পিত সৌতির 
প্রতি লোকের যথার্থ জ্ঞ।ন জন্য। শ্বয়ং 

আপনার ও স্ব গ্রণীত গ্রন্থের প্রশংসা করি- 
তেছেন একথা কেহ বুঝিতে না পারে। মহা 
ভারতে তিনি এরূপ অনেক শ্লোকের স্গ্রি 

করিয়াছেন । মহাভারতের আরম্ভ সম্বন্ধে 

অন্যান্য লোকের মতভেদ হইতে পারে, 

কিন্ত শ্বয়ং ব্যাসের তাহা কিরাপে হইবে? 

অতএব সৌঁতিই যেন সত্য সত্যই ব্যাসকৃত 
৬ মহাভারত ও আর সমস্ত গুণের কথা কহি- 

তছেন, ইহাই সাধারণে প্রতিপন্ন কর! 

মম্বাধি ভারত মিত্যাদি বচনের প্রধান 

উদ্দেপ্ঠ | (ক্রমশঃ) 



লোকস-খ্যা । 

(পূর্ব গ্রকাশিতের পর 

লোকবৃদ্ধি নিবন্গন ভন্নাভাব হইতে কি 

কি অনি উৎপন্ন হয়,গন্তব!রে তাহার কয়েক, 

টার উল্লেখ কর্করয়াছি, এব'রে অবশিষ্ট | 

কয়টীর উল্লেখ করিতেছি । 

৫ম। যেদেশে লোকে ক্ষুধার জালায় 

উ। গল হইয়। বেড়ায়, তথায় রাজশাসন উত্তম 

রূপে চলিতে পারে না। লোকের দত্ব,দি 

বঞ্জায় রাখিবার জন্ত রাজ] যে ঘকল আইন 

করিবেন, দরিদ্র লোকে উদরান্নের জন্য 

তাহা লঙ্ঘন করিবে, ন্তুতরাং শাসন কাধের 

পদে পদেই বিশৃঙ্খল ঘর্টবার সম্ভাবনা । 

অপরাধ সংখ্য। বৃদ্ধি হইবে লোকে দ্রগাধীন 

থাকিবে না, রাক্গকোষ অপরাধীর পালনে 

অক্ষম হইবে এবং বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া 

মহাগোলযোগ বাধাইয়। দিবে, তাহ।তে 

সন্দেহকি? 

৬ষ্ঠ। অধীনতা। লোকাধিক্য হইলে 

ুদ্ধাদির স্থুবিধা হয় সত্য, কিন্ত যাহাদিগের 

উদরে অন্ন নাই, গাত্রে বস্ত্র নাই তাহারা, 

কিসের বলে যুদ্ধ করিবে? অন্ন উপার্জনে 

সময় অতিবহিভ হইলে যুদ্ধ কৌশল শিখিবার 

অবসর অতি অল্প থাকে এবং ছুর্বল ও পীড়িত 

লোক মহজেই পরাজিত হুইয়। যায়। আবার 

যর্দি আক্রমণকারীগণ তাহাদিগকে প্রচুর 

আহারের প্রলোভন দেখাইতে পারে, তাহা 

হইলে ইচ্ছাপূর্বকই লোকে তাহাদিগের 

নিকট শ্বাধীনতা বিক্রয় করিবে । দেশের 

. শ্বাবীনত। ভিন্ন সামাজিক ও ব্যক্তিগত 

হ্বাধীনতাও দরিজর ও দুর্বল লোকে বজায় 

রাখিতে সমর্থ নহে। | 

ণম। অল্লাহার বা উপবাস। দেখান 

ূ গিয়াছে যে, .লোকাবিক্য হেতু দ্রব্যের মূল্য 

বু দ্ধ এবং পরিশ্রমের মূলা অল্প হইয়া থাকে। 

পক্ষান্তরে দরিদ্দ লোকে কৃষিজীবী হইতে 

পাঁরে না, তাহাও দেখান গিয়াছে। স্বয়ং 

পৃথিবী হইতে শস্য উত্পাদন করিতে ন। 

পারিলে পরিশ্রম করিরা অতি অল্প মানত 

অর্থোপার্জন করিয়া নিজ পরিবারবর্গের 

উদর পুর্ণ করিতে হইলে, কাঁজে কাছেই 

কুলন হয় না, ন্ুতরাং নকলকেই অতি অল্প 

মাত্রায় আহার করিতে হয় এবং কোন কোন 

দিন বা দিবসের কোন কোন বেল! উপবাস 

করিয়াও থাকিতে হর । 

৮ম। জনুপযুক্ত আহার। মন্ম্যের 

পোঁষণোপযোগী সামগ্রী কোন দ্রব্যে অধিক 

কোন দ্রব্যে অল্প অ'ছে। যাহা অধিক পুষ্টি- 

দায়ক ও উপকারী তাহার মূল্য অধিক, কেন 

(না তাহা অল্প হইলেই চলিবে এবং তাহা 

'অধিক অসার নীমগ্রী অপেক্ষ] শ্রেষ্ঠ । যাছা- 

দিগের উপার্জন অল্, তাহাদিগকে অল্প 

আহার করিতে হইবে । অল্লাহার সারবান 

হইলেও তাহাতে উদর জব!ল! নিবারিত হয় 

না, সুতরাং যাহার একটী মাত্র গয়স! আছে, 

সে মুড়ী ন। খাইয়া আধখানি সন্দেন খাইয়া 

থাকিতে পারে ন|। কিন্তু মুড়ী শপীর 

পোষণের অন্থপযুক্ত । এই রূপে উপার্জন 

অল্প হইলে, অর্থ) লোকাধিক্য জন্মিলে, 

কানে কান্জেই লোকে অযথ' সামশ্রী আহার 

ও ব্যবহার করিতে বাধা হয়। 

৯ম ব্যবহার্য দ্রবোর অপকৃপ্ত!। 
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বল] গিয়াছে যে, যোগান অল্প কিন্ত প্রয়ে'জন 

অধিক হইলেই দ্রবা মহ ঘা হয়। দরবা মহত 

হলে দ্রবা সকল কৃত্রিম করিবার অর্থাৎ 

উৎকৃষ্ট দ্রবো অপকৃইট দ্রব্য মিশ্রিত করিবার 

প্রবৃত্তি জম্ম, কেন না তাহ! হইলে বিক্রেতা 

অধিক অর্থ উপার্জন করিতে সক্ষম হইবে। 

এইরূপ গ্রায় সকল দ্রবোই খাদ ও ভেল 

চলিয়া থাকে, এবং অপকুষ্ট দ্রব্য সকল বাব- 

হার কয়া লোকের অযথা অর্থনাশ হুইয়। 

যায় এবং তাঁহার শরীরের পক্ষে ও বিস্তর 

ঘপকার ঘটে। 

১ম। মদ্য প্রভৃতি মাদক দ্রবা সেবন। 

কেন ফেহ বলেন যে, লোকে প্রচুর আহার 

পাইলে মাদক দ্রবাদি সেবন করে না। 

উদরজ্ঘলিতে থাকিলে লোকে মাদক দ্রব্য 

সেধন করিয়। অজ্ঞান অটৈতন্া হইয়] পড়িয়! 
থাকে । ইচ্ছা! না থাকিলেও লোকে ভন্না- 

ভাবে ইহা করিতে গুবৃত্ত হয়, ছাঁহার পর 

স্বভাব রূপে পরিণত হয়। মদ্যদি পান 

হইতে যেকি অনিষ্ট জঙ্গে, তাহ! সকলেই 

জবগত আছেন, ম্ৃতরাং লোকাধিকাকেই 

সেই সকল শারীরিক, মানসিক, সামাজি বন 

ও নৈতিক ব্যভিচারের মূল বলিতে হইবে। 

১১শ। অযথা শানে বাস। লোক 

অধিক হইলে সকলেই উপযুক্ত স্থান কোথায় 
পাইবে? বিস্তর লোক দুষিত, মল সংযুক্ত 

ও অপিস্কার স্থান ভিন্ন উত্তম স্থান পাইবে 

না; কেন না উত্তম স্থ'ন সকলেই চাহে 

এবং তথায় বাস করা বায়সাধ্য। দরিদ্র 

পল্লী অর্থ ব্যয় করিয়! বাসগ্কান, পথ, ঘাট ও 

লোকাধিক্যবশত্ডঃ মলমুত্র জঞ্জাল প্রভৃতি 
পরিস্কৃতি করিতে সক্ষম হয় না । সকল দেশেই 
দরিদ্র পল্লী অতি কদাকার এবং বাসের অন্থ-. 

পদুক্ত। তাহার উপর রাজপুক্রষদিগের সে. 

মবাভারত ) (১ম খণ্ড ১ম সংখ]া। 

দিকে দৃি অল্প, ত'হারা তৈলাক্ত মস্তক « 
নহিলে তৈল প্রদান করেন না । পর্ব 

দরিদ্র পল্লী হইতে রা্করও অতি সামান্ত 

মাত্র আদায় হয়। 

১২শ। বাস গৃহের অন্ুপযুক্ততা। 

লোকাধিকা হইতে অর্থাভাব জন্মে । অতি 

সামাঙ্গ উপার্জন হইলেঞ্বাস গৃহের প্রতি 

লোকে মলোফোণী হইতে পারে না এবং 

শবাপ্যজনক আবাস গৃহের ব্যয় ও কুলান 

করিতে পারে না, স্ৃতরা* গৃহ শুক, বায়ু সধরিটি 
লক্ষ ঘর জানাল! বিশিঃ, পরিমাণ অনুযায়ী 
উচ্চ ইত্য!দি প্রয়োজন সংনাধনোপযোগী 

হয় না। 

১৩শ। বন্ত্র'দি অন্যা্গ আবশ্ঠকীয় সাম- 

গ্রীর অভাব অন্পঘুক্ততা | রৎসামান্য আহার 
করিয়া! কিছু উদ্ধত্ত না হইলে আর ইহা- 

টিগের অভাব দু হয় না। কিন্ত দরিদ্র 
লে!কের আহা্রই চল ভ।র, ন্মুতরাং উপুযুক্ত 

বন্দ জঙ্যান্য শীত বর্ষ! নিব!রক দ্রবা তাহা- 

দিগের জনেকেই চক্ষে দেখিতে পায় না, 

কে'ন গুকারে লঙ্জ। নিবারণ জন্য একটু 

গলিত পরিত্যক্ত বন্ধ সংগ্রহ করে। যাহার! 

যৎ্সান্ান্য আহার করিয়। কিছু বঞ্চয় করিতে 
পারে, সাহার! যে সকল বস্ত্র ও শয্যা প্রভৃতি 

জ্রঝা সকল সংগ্রহ করে, তাহা! অতি অন্ু- 

পযুন্ত ও অস্বাহ্যকর। 

১৪শ। জনতাবা একত্র বহু লোকের 

বাস। এক স্থানে বছলোক একত্র হইলে 

শীপ্রই সে স্থান দুষিত হইয়া উঠে। দুষিত 
নু ও বছজন পরিত্যক্ত জ্ঞ্রাল পরিষ্কার 

করা আবশ্তক, কিন্তু দরিদ্র কুটারে তাহ! 
ঘটিয়া উঠে না। এক একটী ক্ষুদ্র বাটীতে 
ও. গৃহে একত্রে বছুলোকে বাস করিয়া 

থাকে। যে গৃহে ছুইত্বন মাত থাকিতে 
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পাঁরে তথায় আট দশ জন'জনে একত্রে বাস 

করে। 

১৫শ। যথেচ্ছ কর্ম গ্রহণ। লোকা" 

ধিক্য হইলে পরিশ্রমের আধিকা হয়, ক্ুতরাং 

সকলে কর্ম পায় না। অতএব অল্পবেতনেও 

লোকে কর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। যে কর্ম 

যাহার উপযোগী নহে (সকল কর্্মই কিছু 

প্রত্যেক লোকের উপযোগী নহে) ভাহাকে 

উদরের জন্য তাহাও করিতে হয়; কেন ন| 

তাহার উপযোগী কর্ম সকল সময়ে কিন্ত! 

আদৌ মিলে না'এবং অনুপযুক্ত ও অস্মুস্থ- 
কর কর্মে প্রবৃত্ত না হইলে অন্ন মিলে না। 

১৬শ। অতিরিক্ত পরিশ্রম । পরিশ্রম 

সচ্ছল ও অল্লমূল্য হইলে কাজেই উপার্জন 

অল্প হইবে । এই অভাব পূরণ করিবার জন্য 

লোককে অতিরিক্ত, অর্থাৎ যে পরিশ্রম শরীর 

ও মনের ক্ষতিকারক নহে, তাহার অধিক পরি- 

শ্রম করিতে হয়। অতিরিক্ত পরিশ্রম ন। 

করিলে সকল বিষয়ের অকুলান হইবে এবং 

আহারও পর্যাস্ত মিলিবে না। ইহার উপর 

আবার অসময়েও অনুপযুক্ত আহার করিতে 

হইবে। 
১৭ শু । অযথা সময়ে অযথা কন্ম গ্রহণ । 

একেত লোককে শ্রমব]ছলয প্রযুক্ত অনুপ- 

যুক্ত কর্ম গ্রহণ করিতে হয়, তাহার উপর 

আবার অযথ। সময়েও লোককে কন্ম করিতে 

হয়। যে সময়ে লোকে গীড়িত ও অসক্ত 

হয়, সে সময়েও তাহাকে কর্ম, করিতে 

যাইতে হয়। অতি শিশু ও অতি বৃদ্ধ হইলেও 

পরিবার প্রতিপালন করিবার জন্য তাহাদি- 

গকে অসময়েও কর্ম করিয়া অস্নের সংস্থান 

করিতে হয়। 

১৮শ। অযথা ও অসময় শিক্ষা । যে 

শিক্ষ। যাহার উপযোগী নছে, তাহাকে অঙ্নের 
৫৯ 
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জন্য তাহা! শিক্ষা করিতে হইতেছে । অর্থো- 

পার্জনের জন্ত অতি অল্প বয়ঙ্ক বালককে 

নানাবিধ বিষয় শিক্ষা করিয়া কর্টের অঙ্গু- 
সন্ধানে প্রবৃত্ত হুইভে হয়। ইহাতে শরীর 

ও মনের নিপাত সাধিত হইয়া থাকে। 

সিভিলিয়ানদলের মস্তিক্ধের পীড়া উহার 

প্রধান দৃষ্বাস্ত; অন্যানা ক্ষুদ্রলোকের কথা 

বলিলাম না। 

১৯শ। শিশু ত্যাগ ও বধ। যদ্দিগও 

ভারতের মাতাগণ এখনও ইংলগড প্রভৃতি 

সত্য দেশের ন্যায় শিশুবধ করে না, তথাপি 
বিস্তর শুন। গিয়াছে যে, অন্নাভাবে অনেক 

দরিদ্র লোক ওধধাদ্দির দ্বার] গর্ভের অন্গুৎ- 

পাদন সম্পাদন করিয়। থাকে এবং শিশু 

সকলকে এমন অবস্থায় পরিত্যাগ করে যে, 

দয়াবান ও স্নেহপরতন্ত্র লোকের সাহায্য 

ব্যতিরেকে তাহাদিগের জীবন সংশয় হইয়া 
থাকে । সভ্য দেশে শিশুবধের সংখ্যা! বিস্তর 

এবং পরিত্যক্ত সম্তানও এত অধিক যে, 

তাহাদিগকে পালন করিবার ছন্য বন্দোবস্ত 

করিতে হইয়াছে। পূর্বে অসভ্যেরা অক্ষম 

ুদ্ধদিগকে বধ করিত ! অনেক সময়ে বিস্তর 
লোকে কর্ম দোষে মৃত শিশু প্রসব করে, 

স্থানের অন্ধুপযুক্তত। হেতু শিশুগণ জঙ্গিয়া 

শীষ মরিয়া! যায়। বিস্তর জননীও এই 

সময়ে প্রাণত্যাগ করে। 

২০ শ॥ ঘন ঘনসম্তান প্রসব করিয়। 

স্ত্রীলোকের পীড়া ও বলক্ষয় হইয়া! থাকে, 
এবং বিস্তর সময়ে তাহারা উপার্জনে ও 
গৃহ কর্মে অক্ষম হয়। এই সময়ের জন্ 

যাহাদিগের সঙ্গতি আছে, ভাহার! বেতন 

দিয়। কর্ম কাজ করিবার জন্য অগ্ঠ লোক 

রাখে, কিন্ত তথাপি অতিরিক্ত সম্ভান প্রসব 

করিতে ও অতিরিক্ত স্তনছুগ্ধ বাহির হইয় 
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যাওয়াছে শরীরের যেক্ষতি হুয় না, তাহা 

নহ্কে। অক্ষম লোকে পূর্ণ গর্ভাবস্থায় বা 

প্রসবের অনতিবিলশ্বেই কার্ধ্য করিতে নিযুক্ত 

হওয়াতে নানাবিধ পীড়াণ্রস্ত হয় ও সম্তান- 

দিগেরও গীড়৷ উৎপন্ন করিয়া! দেয়। 

বাহুল্যতয়ে আর অধিক প্রকার অনিষ্টের 

উল্লেখ করিলাম না। যোধ হয় ইহাতে 

লোকাধিকোর দৌষ সকল এক প্রকার বুঝা- 

ইতে সক্ষম হইয়া থাকিব। একটা বৃক্ষ 

হইতে অসংখা বীজ পতিত হইয়া অসংখ্য 

বৃক্ষ উদ্পন্ন হইলে যেমন পরস্পর সংঘর্ষণে 

গীড়ত ও ক্কগ্ন হয় এবং আলোক, মৃত্তিক। ও 

রসাভাবে মরিয়। যায়) জপ নৈদর্গিক ও 

অনৈসর্নিক কারণে মনুষাদিগেরও নিপাত 

সাধিত হইয়। থাকে । পূর্বে।ক্ত সকলপ্রকার 

অনিষ্ট শরীর নাশক | ইহার উপর অর্থাভাবৰ 

জনিত নৈরাশা। দুঃখ, সন্তাপ আত্মগ্লানি 

প্রভৃতি মানসিক বিকার ও শরীরের উপর 

তাহাদিগের অত্যাচারের বিষয় যোগ করিলে 

লোকাধিক্য আরও ভয়ানক মূর্তি ধারণ করে, 

ডাঙ্ছাতে কিছু মাত্র সংশয় নাই। 

সকল প্রকার অনিষ্ট হইতেই গ্রতাহ। 

বিস্তর বিস্তর লোক পীড়িত) দুর্বল ও কুগ্ 

কইয়া প্রাণ ত্যাগ করিতেছে । সভ্যতা বৃদ্ধি 

হওয়াতে যদিও তাহারা একেবারে মৃতামুখে 

পতিত হইতেছে না, এবং ছুর্ভিক্ষও মহামা- 

রীতে একেবারে সমগ্র দেশ মরু ভূমিতে 
পরিণত হইতেছে না, তথাপি প্রতাহ যে 

সকল সৃত্যু ঘটিতেছে, তাহ! যে লোকাধিকোর 
অনিষ্ট অন্ত, তাহা! কে অন্বীকার করিবে ? 

জন্ম অপেক্ষ! মৃত্যু সংখ্যা যে অধিক, এই 

সকলই তাহার কারণ । কিন্তু এ প্রকারে 

অরিবার,জদ্ক, এবং যত দিন জীবিত থাকিবে 

ততদিন শারীরিক ৬ মানসিক ছুঃখ ভোগ 

নব্যসভারত (১ম খণ্ড,.১ম সংখ্যা 
৮) 

করিবার জন্য যাহারা জন্মিবে, তাছা্দিগের 

জন্মিয়া ফল কি? তাহাদিগের জন্ম নিজের 

অহ্িত ও অন্যের অনর্থের জন্য--এই জন্য 

তশমরা বলি যে, এই সকল লোকের জন্মি- 

বারই কোন প্রয়োজন নাই। এক্ষণে এ 

প্রকারে আজীবন যন্ত্রণা ভোগ করিবার জনা. 

যে লোকাধিক্য, তাহা জ্ঞান ও বিজ্ঞান 

সাহায্যে নিবারিত হইতে পারে কি না দেখা 

যাউক। অবশ্তই ইহার প্রতিকার আবশ্তক; 

এ হিষয়ে কাহারও ননেহ নাই; কিন্ত কোন্ 

প্রকার প্রতিকার মক্গত, তাহা! বিবেচন! 

করা যাউক। 

লোকাধিকোর প্রতিকার ছুই শ্রেণীতে 

বিষ্কক্ত হইতে পারে । প্রথমতঃ---, যে সকল 

লেক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদ্িগের আধি- 

কাবশতঃ অনিষ্ট নিবারণ, এবং দ্বিতীয়তঃ__- 

যাঙ্কাতে অধিক লোক জন্মিতে না পারে, 

তাঙার উপায় অবলম্বন । প্রথমটী লোকা- 

ধিক্যনিবারণের গৌণ এবং দ্বিতীয়া প্রত্যক্ষ 

উপায়। 

গৌণ উপায় । যাহার|জন্মগ্রহণ করিয়।ছে, 
অপ্রাচুর্ধ্য হেতু যাহাতে তাহার! দারিদ্রে।র 

হস্তে পতিত ন। হয়, তাহার উপায় বিধান 

করাই ইহার উদ্দেশ্ঠ । যখন জন্মগ্রহণ করি- 

যাছে, তখন যাহাতে পূর্বোক্ত প্রকার অনিষ্ট 

পাত নহয়, এবং তজ্জনিত পীড়াদিগ্রস্ত হইয়] 

যাহাতে অকালে নিধনপ্রাপ্ত না হয়, লোকের 

নিজহস্তের মধ্যে এমন সকল উপায় আছে 

কি না প্রথমে দেখ। যাউক। লোক বৃদ্ধি 

যখন নৈসর্গিক অনৈসগিক উভয়বিধ নিয়- 

মেরই অধীন, তখন লোকহাসও এ নিয়মের 

বিস্তর পরিমাণে অধীন বলিতে হইবে। 

যাহা হউক, মনুষ্য সংখ্যা হাস না! করিয়। উপ- 
স্থিত সংখ্যায় কি উপায়ে দ্ছখসৌকর্ধ্য দাধন 
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করা বাইতে পারে? নিষ্ে কয়েক প্রকার 

কথা উল্লিখিত হইল । 
১ম। কুবিকার্ষোর উন্নতি | দেখা 

গিয়াছে, কৃষিকার্ধ্যের উন্নতি দ্বার] পৃথিবীর 
উৎ্পার্দিকা শক্তি বৃদ্ধি করা যাইতে পারে । 
ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া জগতে 

বিখাত, কিন্ত কষিকার্ধোর কিছুমাত্র উন্নতি 
নাই। মন্থর সময়ে যে সকল যন্ত্রদ্বারা, যত 

সময়ে, বে প্রণালীতে শস্য উত্পপন্ন হইত এখ' 

নও সেই যন্ত্র দ্বারা, তত সময়ে, সেই প্রণাঁ- 

লীতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । কিন্তু কোন 

কোন ব্যক্তি ভূমিতে মার দিয়া, উত্তম উত্তম 
যন্ত্র দ্বারা, উত্তম শস্য রোপণ করিয়।, অল্প 

সময়ে অতি উৎ্কু্ শশ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন । 

যদি কৃষক সম্প্রদায় কিঞ্চিৎ মুলধন সংগ্রহ 
করিয়া ভূমির উত্কর্ষ সাধন করিতে যত্বুবান 

হয়, এবং উন্নত প্রণালীতে উত্কৃ জাতীয় 

বীজ রোপণ করে, তাহা হইলে শহ্ত বুদ্ধি 

হইলে মূলা রাস হইবে । কৃষক অধিক শস্য 

বিক্রয় করিয়া অধিক অর্থলাভ করিয়! দারিপ্্য 

হইতে মুক্ত হইতে পারিবে এবং সাধারণের 

পক্ষেও শস্তের মুল্য ত্রান হুইলে সকলেই 
অন্ন ব্যয়ে অধিক শশ্য পাইয়া উপার্জিত 

অর্থের কিছু কিছু নঞ্চর করিতে বা সেই 

মূল্যে অন্ঠান্ত আঁবষ্ঠকীয় সামগ্রী সকল ক্রয় 

করিয় কিয়ৎ্পরিমাণে অভাব মোচন করিতে 
পারিবে । দ্রেশের মঙ্গলাকাজ্ষী ধনী সম্প্র- 

দ[য়ের কর্তবা যে, কৃষকদিগকে কুষিবিদা! 

উত্তমরূপে শিক্ষা দেন, জমিদারগণ আপন 

আপন প্রজাদিগের কিছু দ্বিনের খাজন! 

মাপ করিয়। কধিকার্ষোর উন্নতিজনক যন্ত্রার্দি 

সংগ্রহ করিয়া দেন এবং যাহাতে তাহার! 

জ্রয়ির উৎ্পাদ্দিক শক্তি বুদ্ধি করে ও উত্তম 

উত্তম শন্য রোপণ করে, সেবিষয়ে যত্তবান 

নব্যভারত । ৪৩৭ 

থাকেন । এ সকল বিষয়ে আর শাসন কর্তা- 
দিগের উপর নির্ভর করিবার সময় নাই। 
ইহাতে লাভ নাই বরং আপ।তত্রঃ কিঞ্চিৎ 

শ্বা্থত্যাগ ও ক্ষতি আছে । 

২য়। পতিত জমি ও আরণ্য ভূমি হইতে 

শহ্য উৎপন্ন করিবার উপায় । যদিও বিস্তর 
পতিত জমি অধিকৃত হইয়াছে, এবং তাহাতে 

চাষ আরম্ভ হইয়াছে, তথাপি অনেক পতিত 

জনি আছে যাহাতে চাষ করিলে বিস্তর শস্য 

উৎপন্ন হইতে পারে । অনেক জমিদারদিগের 

নিকট হইতে অবগত হওয়। যায় এবং সময়ে 

| সময়ে দেখিতেও পাওয়া যায় যে, সমস্ত 

জমিজ্তেই কৃষিকার্ধ্য চলিতেছে না । ইহ। ভিন্ন 
বিস্তর স্থান অরণ্যে পরিণত হইয়। আছে এবং 

অনেক স্থান জলা ও বিল হইয়া পড়িয়! 

আছে। এই সকল ভূমিতে প্রথমে সাবা 
কর। কিছু ব্যরসাধ্য বটে, কিন্তু পরে যে 

তাহ! £আয়জন হইবে, তাহাতে সনেহ 
নাই। ইহাদিগের কর অতি সামান্য হইলেও, 

আমর] বলি জমিদারগণ বিনা করে কিন্তু 

কাল প্রজাবিলি করিয়া জমি হইতে আয় 

হইলে অল্প অল্প করিয়। কর লইলে মঙ্গল হয়। 

চিরকাল পতিত থাক অপেক্ষ। কিছু দিনের 

জন্য কর ছাড়িয়া! দেওয়! এবং প্রজাদিগকে 

অর্থ সাহাধ্য করা আমাদিগের বিবেচনায় 

ক্ষতিকর বলিয়া বোধ হয় না। আর এক কথ! 

এই যে, সকল ভূমিতেই ধান্য বা গম রোপণ 
করিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই--যে 

জমি হইছে যাহ। উত্তম উৎপন্ন হইতে পারে, 

তাহাতে তাহাই রোপণ কর! কর্তব্য । 

ওয় । বহির্বাণিজ্য বন্ধ করা। যেশন্য 

উৎপন্ন হয় তাহ সমস্ত দেশে থাক কর্তব্য । 

বাণিক্গ্য সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধিজনক হইলেও 

আমাদিগের দেশে যাহা উদ্ধত -হয় না, তাহ) 
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বাহির হইয়। যাওয়। উচিত নহে। ভূমির 
কর দিবার জন্ভ এবং মহার্ধ্য হেতু কৃষকেরা 
লোভে পড়িয়া আপনাদিগের আহার 
সঞ্চয় ন| করিয়াও শশ্য বিক্রয় করিয়া 
থাকে। ভবিষ্যৎ বিপদের জন্য তাহার! 

কিছুই সঞ্চয় করে না, প্রায় সমস্তই মহাজন- 
দিগকে বিক্রয় করে। প্রত্যহ যেলক্ষ লক্ষ 
জন শশ্য বিদেশে যাইতেছে, তাহ] যদি দেশে 
থাকে, তাহা হইলে কি এত শীঘ্র শীঘ্ 
ছুর্ভিক্ষ হয়, না লোকে চিরদিন অনাহারে 
হাহাকার করে? ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধানদেশ, 
যদি অনাবৃত্ি বশন্ঃ এক বগুসর শশ্য না 
জন্মে, তাহাহইলেই সঞ্চিত শন্যের অভাবে 
মরিতে হইবে । রাজপুরুষগণ শ্থলপথে ও 
জলপথে গমনাগমন ও বাবসারের সুবিধা 
করিয়াছেন সত্য; কিন্তু সমস্ত শশ্থা দেশের 
বাহির হইয়া! গেলে কি লইয়া ব্যবসায় 
চলিবে, বিপদের সময় এক স্থান হইতে স্থানা- 
স্তরে যে শস্য আনিবার জন্য রেলওয়ে প্রভাতি 
হইতেছে, সে শস্য কোথায়? রাজপুরুষদিগের 
এক্ষণে কর্তব্য ষে, বহিবাঁণিক্ক্য বন্ধ করিয়া 
দেন এবং যাহাতে" অস্ত বাণিজ্য উত্মরূপ 
চলে ভাহাব উপায় করিয়া দেশকে রক্ষা 
করেন। বাণিজ্য সভ্যতার অঙ্গ হইলেও 
আমরা এক্ষণে শশ্ত ছাড়িয়া দিতে পারি 
না-যাহা সঞ্চিত হইয়াও উদ্ত্ হয়, তাহা 
ছাড়িব কিন্তু না খাইয়া সভ্যতা চাহি না। 
যদি এক প্রকার খাদ্য দ্রব্যের পরিবর্তে 
অন্ত খাদ্য দ্রব্য পাই, তাহা হইলে ক্ষতি নাই, 
কিন্ত আমার চাউল লইয়া তুমি কাচের, 
কার্ঠের, চামড়ার বা কাগজের খেলন! দিবে, 
ইহাতে পেট ভরে কৈ? 

গর্ঘ। পণ্য দ্রব্োর উন্নতি করা আবশ্তক। 
কুঙবিধা ও ধনী সম্ পায় যেমন কৃষিকর্শে 

নবাভারত। (১ম খণ্ড, ১*ম বংখ্যা। 

অমনোযোগী, ব্যবসায়েও তজ্প। এখন 

আর কেবল দাসত্ব করিবার জন্ঠ লালায়িত 

হইলে চলিবে না, তাহাতে আয়শৃন্ভ উদর 
পৃরিবে না; কষিবাণিজ্যে মনোনিবেশ করিতে 

হইবে। প্রায় সমস্ত ব্যবহার্যয দ্রবাই বিলাতী-_ 
দেশী দ্রবা আর প্রায় দেখিতে পাও! 
যায় না। দেশীয় মধ্যে কেবল আমর! নিজে 
দেশী বলিয়। ঘ্বণিত ও পদদলিত! দেশীয় 
দ্রব্যের হাস ভিন্ন বৃদ্ধি দেখা যায় না, দেশীয় 

দ্রব্যে কাহারও যত্ব নাই, সুতরাং পণা দ্রব্য 

হইত্তে আর অধিক আয় হয় না । কিন্তু ইহ! 

যে কতদুর অনিষ্টের মূল,তাহা! চিন্তাশীল এবং 
শৃন্য হয় উভয়েই অনুভব করিতে সক্ষম । 

এ বিষয়ে বিশেষ উন্নতির প্রয়োজন এবং 

শাসন কর্তাদিগেরগ প্রশ্রয় দেওয়া] কর্তব্য । 

কিন্ধ তাহার! দেশীয় দ্রব্য অধিক পরিমাণে 
ন। লইয়া নামে মাত্র কিঞ্চিৎ দেশীয় দ্রব্য 
লইতেছেন। যাহা হউক, সাধারণের প্রশ্রয় 
লাভ হইলেও যথেষ্ট হয় । দেশীয় দ্রব্য কম 
মূল্য হইলে নকলেই তাহ। ব্যবহার করিবে, 
তাহার গর উদ্ধৃত হইলে দেশাস্তরে বিক্রয় 
করিলেও চলিবে, তাহাতে অলাভ হইবার 
আশঙ্কা নাঁই। এন্সণে যাহার যেমন সাধ্য, 
সেই অঙ্গসারে পণ্য দ্রব্যের উন্নতি সাধন কর! 
এবং দেশী দ্রব্য ব্যবহার করা যে নিতান্ত 
কর্তব্য, বোধ হয় তাহা আর কাহাকেও 
বুঝাইতে হইবে না। ইহাতে আয় অধিক 
ও বায় অল্প হইবার সম্ভাবন! আছে, এবং 
বিস্তর শ্রমজীবী লোকও প্রতিপালিত ও 
শিক্ষিত হইতে পারিবে । কতবিদ্য ও ধনী 
সম্প্রদায় এ বিষয়ে মনোযোগ করিবেন কি? 
তাহারা ও অপর সাধারণে মনে!যোগ না 
করিলে আর দারিগ্র্য ঘুচে না_এবং দেশও 
রক্ষা পায় না । 
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৫ম। অল্পজনাকীর্ণ স্থানে বাস। পুরা- 

তন বিধি অনুসারে পৈতৃক বাপ তাগ করা 

দোষের বিষয় হইতে পারে, কেন না তখন 

দেশে লোকাধিক্োর গ্রয়োজন ছিল । আদিম 

নিবাসীদিগের সহিত এক্ষণে আর যুদ্ধা্দর 

গ্রয়োক্গন নাই এবং লোকেরও অগ্রতূল 
নাই। একত্রে যেমন অধিক বৃক্ষ জন্মিতে ও 
বদ্ধিত হইতে পারে না, তক্রপ বছলেক 
একত্র বাস করিলে ক্ষয়ের কারণ হইয়' 
ঈাড়ায়। যথায় স্থান প্রচুর এবং ক্ষেত্রে ও 

তাঁহার কর মহার্ধা নহে, তথায় গিয়| বাস 

কর] কর্তৃবা হইয়াছে । তথায় বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র 

থাকাতে বহুপরিমাণে শম্য উৎপন্ন হইতে 

পারিবে এবং নৃতন স্থানে অন্যান্য বিক্রেয় 

সামগ্রীর প্রয়োজন বশতঃ তছুপায় অবলম্বন 

করিলেও চলিবে । এত্তিন্ লোকের অল্লতা 

নিবন্ধন শ্রমও নিতান্ত সচ্ছল ও অল্প মূল্য 
হইবে না। ভারতবর্ষের বাহিরে গিয়! যাহার! 
বাস করিতে সমর্থ, অর্থাৎ এক্সণে কিঞ্চিৎ 
ধন সম্পত্তি আছে, পথের ব্যয় কুলানের 

অভাব নাই এবং নুতন স্থানে গিয়া কর্মে 

প্রবৃত্ত হইতে সক্ষম, তাহার! শ্রীবৃদ্ধি আশয়ে 
তথায় গমন করিলে দেশে লোকের সংখ্যা 

হাস হইবে এবং দরিদ্রগণ অস্তরাল-দুরিত 
ক্ষুধ! বৃক্ষের ন্যায় ক্রমে বদ্ধিত ও শ্রীসম্পন্ন 

হইতে সক্ষম হইবে । দরিদ্রদিগের পক্ষেও 

কোন প্রকারে কিঞ্চিৎ পাথেয় সংগ্রহ 

করিয়। স্থানাস্তরে গমন কর! শ্রেয়। কেন 

না দেশে মৃতু, ক্ই ও অন্নাভাব যেমন 
নিশ্চয়, জনহীন বা অল্লজনাকীর্ণ স্থানে 

তক্সুপ নছে। উপনিবেশ সংস্থাপন করিলে 

তাহারা যে পর হইয়া যাইবে, সে আশঙ্ক। 
কর। বৃথা । উপনিবেশ দ্বারা আমে- 

রিক। বিস্তর উন্নত হইয়াছে -এবং নিত্াত্ত 

নবাভারত। ৪$ ৬৩৯ 

পীড়াপীড়ি না করিলে আজি ইংলগ্ডের যে 
কতদূর বল ও জ্ঞান বুদ্ধি হইত, তাহা 
চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে সক্ষম। 
প্রচশিত কুলীচালানের আমরা মিনা 

কর না, তবে ভাহাদিগের পক্ষে যে 

নকল নিয়ম চালান হইয়! থাকে, তাহার 
কঠেরতব লাঘব হওয়া কর্তবা। ভাহা- 
দিগকে পশুর ন্যায় ব্যবহার না করিয়1 মন্ু- 

ষোর গ্তায় ব্যবহার করা কর্তব্য এবং তাহা- 

দিগের পরিশ্রমের সময় উত্তীর্ণ হইয়। গেলে 

কিধৎ মূল ধন দিয়। কৃষি বা অন্য প্রকার 
কার্ষো নিধুক্ত হইবার পথ পরিষার করিয়! 
দিলে নকল প্রকারে মঙ্গল হয় । 

১ষ্ঠ ! বিলান ও ছুপগোগী দ্রব্য পরি- 

তাগ। পূর্বাপেক্ষা লোকের আয় যে বৃদ্ধি 

হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আয় 

বৃদ্ধির সঙ্গে কষ্ট, হাহাকার ও অন্নাভাবের 

বৃদ্ধি ভিন্ন হাস হয় নাই। ইহার এক কারণ, 

শ্রম সচ্ছলত। ও দ্রবোর মুল্য বৃদ্ধি এবং অপর 

কারণ, অনিষ্টকারী পাশ্চাত্য সভাযতার অঙ্গ- 

স্বরূপ বিলাসেচ্ছার বুন্ধি । পূর্বে অনেকে অতি 

অল্প আরে ক্রিয়াকাণ্ড করিয়। শ্বচ্ছন্দে জীবন 

ধাট[ইয়|! গিয়'ছেন, আজ হাদপেক্ষ। অধিক 

আয় নত্তেও লোকের উদর পূর্ণ হয় না । ইছার 

কারণ এই যে,পূর্বেকার লোকের] বিলাস প্রিয় 

ছিলেন না। তাহারা মোট ভা মোট! 

কাপড়ে সন্তষ্ট থাকিয়া দান ধ্যান ক্রিয়া 

কাণ্ড করিতেন; এখনকার মত অসার বাবু 
সাজিতে বা গৃহিণীগণকে বিবি সাঁজাইতে 

জানিতেন না। কি ছোট, কি বড়, সক- 

লেরই এক্ষণে চাল চলন বৃদ্ধি হইয়াছে, অতি 

সামান্ত উপার্জন করে এমন কৃষকও ভাল 

ধুতি, জুতা, গামা, ছাত1! গুতৃতি বাবহ্ার 

করিয়া থাকে কিন্তু পেটে ভাল করিয়। 
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খাইতে পায় না। যাহাদ্রিগের আয় অল্প, 

তাহারা বেমন মদ্যপায়ী, যাহাদিগের আয় 
অধিক তাহারা তেমন নহে । একন্সণে পুরু- 

ষের বিলাসের জন্য বশ্সরে এক শত টাক! 

টাক। লাগে এক জনকে বলাতে, ছিনি সেই 

পুরুষকে কুলীর সহিত তুলন। করিয়াছিলেন । 

বাস্তবিক আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, 
গড়ে প্রতি সভ্যপুকষের বিলাপ দ্রব্যে বৎসরে 

একশত টাকার কম লাগে না। শ্্রীলোকের 

বিলাসের কথা বলিতে চাহি না, অনেকে 

আমাদিগের উপর বিরক্ত হইতে পারেন । 

তথাপি দেশের মঙ্গলের জন্য একটা কথা না 

বলিয়! থাকিতে পারিলাম না_সেটী তীহা- 

দ্রিগের অলঙ্কার, বেনবিষ্যাল, গন্ধ দ্রব্য 

ও পশমের কথ1। ভরস|। করি, আনাদিগের 

উপর কেহ বিরক্ত ন! হইয়! বিলসের উপ- 

কারিত] ও তন্নিবন্ধন দেশের দুর্গতির বিষয় 

একবার ভাবিয়া! দেখিবেন। মহিল[গণ ! 

আজ আপনাদ্দিগের বিলাসের দিন নহে-_- 

কি প্রকারে অর্থেপার্জন করিয়া স্বামীর 

ছুর্গতি, পরিবারের কষ্ট ও সঙ্ভতানবর্গের 
অভাব মোচন করিতে পারেন, তাহাই দেখি- 

বার দিন। € 

. ৭ম । জ্ীলোকের অর্থোপর্জনের প্রায়ো- 
জনীয়তা। এ রীতি আমাপ্গের দেশে ছিল 

না এবং এক্ষণেও, কয়েক জন ইতর জাতির 

মধ্যে ব্যতীত, নাই বলিলেই হয়। কিন্ত 

রীতি প্রবর্তিত না হইলে আর চলে কৈ? 

একা পুরুষ সমস্ত পরিবার প্রতিপালন 

করিতে সক্ষম কোথায়? স্ত্রী জাতির অস্তঃ- 

পুর বাম, এ পক্ষে বিষম অস্তর'য় । যাহাতে 

এ অস্তর[য় আর না থাকে, ক্রমে ক্রমে সমাক্গ- 
ংঙ্ক(রকদিগের দেখ] কর্তব্য। কিঞ্চিৎ বল, 

সাহদ ও স্তায়পরতার বুদ্ধি হইলে কালে 

নবাাভারত। (১ম খণ্ড ১০ম,নংখ্য। | 

স্ত্রীলোকের অর্থোপাঞ্জন আশ্চর্য্য কথ 

থাকিবে না। যাহা হউক, আমরা অস্তংপুর | 

বাস-প্রথা এক দিক তুলিয়৷ দিয় ম্্লীলোক- 

দিগকে কন্ম স্থানে যাইতে বলিতেছি না। 

আমর] বলি, অস্ভঃপুরের প্রথা একেবারে 

অতিক্রম না করিয়া যে সকল্ শিক্ষা জ্রীলো- 

কের পক্ষে অর্ধোপার্জনের শ্ুবিধাংজনক সেই 

সকল শিক্ষা তাহাদিগকে দেওয়। কর্তব্য এবং 

যাহ!তে অল্পে অরে তাহদিগের উপার্জনের 

পথ পরিক্ষার হইতে পারে, তাহারও উপায় 

করিয়া দেওয়া কর্তব্য । ঢাকা, শাস্তিপুর 

প্রভৃতি স্থানের স্ত্রীলোকেরা গৃহে বসিয়। বস্ত্রে 

স্বীকার কাধ্য করিয়া থাকে--আমরা 

ইহাতে সম্পূর্ণ অনুমোদন করি । অনেক 
সত্রীলোক জরির ও কাঠের মাল প্রস্তত করে, 

কেহ হার বুনিয়। থাকে, কেহ স্থতা প্রস্তত 
করে, কেহ জামা সেলাই করিয়! সংসারের 

উপকার করে--যে প্রকারেই হুউক, উপা- 

জ্ছন ও ব্যয় সংক্ষেপ কর নিতাস্ত আবশ্তক 

হইয়াছে। কিন্ত এই সকল সামান্য কার্ষ্যে 

অধিক উপ|র্জন হইবে ন!। আমর] বলি; 

স্ত্রী টিকিৎশিকা হইলে উপার্জন হইবে । সুচী 

কার কার্য্যের দে!কানে ভ্ত্ীলোকের অন্ন 

হইতে পারে, তাহ!র। জ্জী বিদ্যালয়ের শিক্ষ- 

যিত্রী হইতে পারেন এবং তাহাদিগের জন্য 

স্বতন্ত্র স্থ'ন হইলে অনেক কর্ম স্থানে তাহার 

পদ গ্রহণ করিয়া জীবিকা] নির্বাহ করিতে 

সমর্থ হইবেন । প্রার্থনা করি, সমাজ সংঙ্কা- 
রক মহাশয়ের জীলে'কের উপাজ্জনের পথ 

করিয়া দিবেন এবং মহিলাঁগণও পুরুষ- 

দিগকে সাহায্য করিবার জন্ত উপার্জন 
করিতে শিক্ষা করিবেন। 

৮ম। সঙ্গতিহীন লেকের অবিবাহিত 

জীবন। সংসার প্রতিপালন করা স্ত্রী পুরুষ 
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উভয়ের কার্য বিবেচন। কর! কর্তব্য_পুরুষ 

অধিক শ্রমক্ষম ও তাহার উপায় বাহুল্য 

প্রযুক্ত অধিক ভার বহন করিৰে, শ্লীলোক 
ন]1 হয় অল্প ভার বহন করিবে, কিন্তু উভয়েরই 

মিলিত হইয়া কার্ধা কর কর্তব্য । যত দিন 

না উভয়েই উপার্জন করিতে সক্ষম হইবে, 
এব* কিঞ্চিৎ অর্থ সংগৃহীত ন| হইবে, তত 

দিন কাহারও বিবাহ করা কর্তবা নহে। 

বিবাহ করিয়! গলগ্রহ কর] এবং দারিদ্র্য বুদ্ধি 

করা বোধ হয় কাহারও অনুমোদিত নহে। 

যদি নিজে উপার্জন করিতে ন। পারি, তাহা- 

হইলে শ্বামীর গলগ্রহ হইবার জন্য বিবাহ 

করিতে আমরা শ্ত্রীজাতিকে নিষেধ করি এবং 

ষে পুরুষ ম্ীকে প্রতিপালন করিতে সক্ষম 

নহে, তাহাকে বিবাহ করিতে পরামর্শ দিই 

না। এরূপ অবস্থায় বিবাহ কর! কর্তব্য যে, 

একে অন্যের উপর কোন প্রকারেই নির্ভর 

করিবে না! এবং স্ত্রী উপা্জনাক্ষম ন1 হইলেও 

পুরুষ তাহাকে প্রতিপালন করিতে কোন 

প্রকার কষ্টে পড়িবে না। কেবল পরিবারের 

ভরণপোষণ কিসে হইবে, এই ভাবনায় 

অনেকে অসহ্য যন্ত্রণা! সহিয়?, সাহস, ধর্ম ও 

স্ায়পরভার মন্তকে পদাঘাত করিয়। বিস্তর 

অকার্ধ্য করিতে বাধ্য 'ও কর্তব্য-পরাম্মুখ 

হইয়। থাঁকে। অনেক সভ্যজাতি সক্ষতি না 

করিয়। বিবাহ করে না, এবং তাহাদিগের 

বিবাহে একে অন্তের গলগ্রহ হইয়াও জীবন- 

যাত্রা নির্বাহ করে না। আমাদিগের দেশেও 

এই নিয়ম প্রবর্তিত হওয়া কর্তবা, এমন কি, 

সামান্ধ লোকের বিবাহ কিছুকাল বন্ধ 

থাকিলেও বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবন। 

'নাই--একটু চরিত্রদোষ বৃদ্ধি হইবে মাত্র। 

কিন্ত লোকাধিকোর অনি্পাঁতের সহিত 

তাহার তুলনায় প্রধান কোন্টা? সমাজ- 

নবাাভারত। ই৭১ 

বন্ধন দুঢ় হইলে বৌধ হয় চরিত্রদোষ অধিক 

ক্ষতি করিতে নমর্থ হুইবে না। আর যদি 

ক্ষতিকারক বলিয়ই তখন বিবেচিত হয়, 

তাঁহারও কি উপায়ান্তর নাই? 

৯ ম। আহার বৃদ্ধি। যাহাতে শশ্ত অধিক 

পরিমাণে উত্পশ্ন হইতে পরে, সে বিষয় 

পূর্বে উল্লিণিত হইয়াছে । এক্ষণে বক্তব্য 
এই নে, পৃথিবীর শশ্তের উপর নির্ভর ন] 

করিয়া কেবল অন্তান্য দ্রবা আহার করিয়। 

প্রাণ ধরণ করিতে অভাস করাও কর্তবা। 

অন্ন আহার না করিয়। এক্ষণে কেহ পরি- 

তৃপ্ত না । কেবল মার ছৃগ্ধপান করিয়া কে 

দিন কাটাইতে সক্ষম ফল মূল আহার 

করিয়৷ কয়জন এক্ষণে পরিতৃপ্ত ধিবেচন। 

করিয়। থাকেন? পশ্চিম প্রদেশীয় কোন 

কোন লোক যা। তাহ আহার করিয়। দ্রিন 

কাটাইতে সক্ষম দেখা! যায়, কিন্ত তাহাদি- 

গের সংখ্যা অধিক নহে । যাহাতে কোন 

এক প্রকার ব1 ছুই প্রকার দমগ্রী আহার 

করিয়া দিন কাটান যাইতে পারে, এমন 

অভ্যাস করা কর্তব্য এবং তাহাতে অভ্যস্ত 
হইবার জন্য তাহাদিগের পরিমাণ বৃদ্ধি কর! 

আবশ্তক। ওষধি ও বৃক্ষ লঙ1 হইতে উৎপন্ন 

খাদ্য অর্থাৎ নিরামিস দ্রব্য ব্যতীত আমিস 

দ্রব্যের বুদ্ধি ও তাহাতে উদর পূরণ করিতে 

অভ্যাস করা অবশ্ঠ কর্তব্য । তাহাদিগের 

এত বুদ্ধি ও তদলম্বনে এমন অত্যন্ত হওয়া 

চাই যে, এক বৎসর শশ্যাদি উৎপন্ন না 

হইলে তাহাতে চলিয়] যাইতে পারে। মৎস্য, 

ছাগ, মেষ, পক্ষী ইত্যাদি বিস্তর আমিস 

দ্রব্য আছে, ইহাতে কি লোকের জীবন ধারণ 

হয় না? ইহাদিগের যাহাতে বংশ বৃদ্ধি হয়, 

তাহার উপায় করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হুই- 
য়াছে। জনেক আমিন দ্রব্য আছে যাছ। 



৪৭২ 

আমর। অকারণে ত্বণ। করিয়া খাদ্রোর জন্য 
ব্যবহার করি না, কিন্তু অন্য দেশে তাহা 

আদরের সামগ্রী । আর অনাদর ও ত্বণা 

করিলে চলিবে না_যদ্দি ভাহার! শরীরের 

পক্ষে অপকারী ন1 হয়) তাহ! হইলে তাহার 

সংখা বৃদ্ধি ও তদবলম্বনে জীবন ধারণ করা 
নিতাস্ত প্রয়োক্গনীয় হইয়াছে । এতত্তি্ন 

বিস্তর বন্য পর্গী ও পগ্ড আছে, যাহা! আমর! 

আহার করিতে পারি, কিন্ত পালন করি না, 

তাহাদিগকে পালন করা ব্যয়সাধয নহে, 

সামান্য তণ শশ্পে তাহারা প্রাণ ধারণ করিয়া 

অতি শীপ্র শীঘ্র বংশ বৃদ্ধি করিয়! প্রচুর 

আহার দিতে পারে। 

আর ধিক উল্লেখ করিব'র বোধ হয় 

প্রয়োজন নাই। যাহাতে যাহাতে লোকে 

নব্যভারত। (১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা । 

প্রচুর আহার সংগ্রহ করিতে পারে, তাহ! 

তাহা আয়ত্বাধীন করা যে নিতান্ত প্রয়োজ- 

শীয় হইয়াছে, বোধ হয়, সকলেই বুঝিতে 
সক্ষম হইয়াছেন । যিনি যে গ্রকারে স্মুবিধা 

বিবেচন। করিয়। বিস্তর পরিমাণে অর্থ সঞ্চয় 

ও আহার সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহার 

তাহাই করিয়া আম্ম রক্ষা ও দেহরক্ষা 

কর! বিধেয়, কেনন1 আপনার জীবনকে কষ্ট 

দেওয়] অত্যন্ত অন্যায় । 

যাহারা জীবিত আছে তাহাদিগের স্ুবি- 

ধার কথা,অর্থাৎ লোকাধিক্য নিবারণের গৌণ 

উপায়ের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা হইল । আগামী- 

বারে যাহাতে অধিক লোক না জন্মে অর্থাৎ 

লৌকাধিকা নিবারণের মুখা উপায়ের বিষয়ে 
কিঞ্চিৎ বিবেচনা করা। যাইবে । (ক্রমশঃ) 

নবলীল1। 

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 

আশ্রীয়হীন।। 

পৃথিবীতে স্থুলোচনর ছুই আশ্রয় ছিল, 

বিনোদবানু ও কুলকামিনী; একে একে ছুই 
আশ্রয়ই ছিন্ন হইল। বিধাতার লীল! বিধ[ত৷ 

খেলিলেন। মাচ্ছষ ভাবিতে জানে, ভাবিল, 

কাদিল, কিন্তু তাহাতে কোন উপায় হইল 

না--বিনোদবাবু কিছু করিতে পারিলেন 
না--কুলকামিনীও পারিলেন না, অবশেষে 

আশ্রয়হীনা হইয়। ল্ুলোচন] ভালিয়! চলি- 

লেন । এমন সমুদ্র ভাসিয়! চলিলেন, যাহার 

কূল নাই--কিনারা নাই অগচ যাহাতে 

বিতীবিকামর তরঙ্গ আছে। অকৃল জীবন 

সমুদ্রে ক্ষুদ্র যৌবনতরী ভাপিয়া চলিল। তরী 
ভামিল--কেহু দেখিল না, কেহ ধরিতে 

পারিল না। বিপদ-তরঙ্গ ভ্রকুটী দেখাই- 
তেছে-কি খেলা খেলিতেছে--এ তরী 

তাহা দেখিয়। দেখিল না, দেখিয়াও উপেক্ষ! 

করিল । স্বর্গ হইতে দেবতার স্থলোচনার 

সৎসাহসের উপর পুষ্পবৃট্টি করিলেন - স্থুলো- 
চন! কোমর বাঁধিয়] সাগরে ভামিলেন। 

কষ্ট যন্ত্রণার লজ্জা পাইযার কথা ছিল, 
কিন্ত তাহ। পাইল না । স্থলোচনাও কোমর 

বাঁধিল। বিগদও যেন কোমর বাঁধিয়া আসরে 
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নামিল। স্গুলোঢনার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কষ্ট যন্ত্র 
ণাকে মানিয়া চলিব ন।-যদ্দি কাহাকে 

মানিভে হর ত উপরওয়ালাকে মানিব। ক 

যন্ত্রণ'রও যেন প্রতিজ্ঞ।,সংসারকেই মানাইব, 

বিশ্নান ও কল্পনার ভূল দেখাইয়া মোহতেই 

ডুবাইব। ছুই যেন সম!ন। উপর সতা, কি 

নিন সত্য? উপর মত্য হইলে বিপদের পরাজয়) 

সংনার হারিবে। নিম্ন সতা.হইলে বিপদ 
রাজ্য পাইবে, জড়জগৎ্ই পুজা পাইবে । ছুই 

সভা, কি একই সত্য, ভবিষ্যৎ উত্তর করিবে । 

স্ুলেচন। সমস্ত দিন বৃক্ষের তলার তলায়, 

জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 

সমস্ত দিন কিছুই আহার করেন মাই, 

ভাহাতেও কষ্ট বোধ হইতেছে না, প্রাণের 

ভিভরে ছুক্ষম্য সাহন। মুখে মলিনতা৷ নাই, 

প্রাণে মলিনতা নাই। বৃক্ষের ফুল আজ 

কত মধুর বোধ হইতেছে, বৃক্ষের পাতা আজ 

কত মনে।হর বোধ হইতেছে । পাতা ও ফুল 

থাকির। থ||কয়। ঘেম স্ুলাচনার সহিত কত 

মি আলাপ করিতেছে যেন বলিতেছে-- 

ভ[মর। বারম!ন ভরঙ্গলে থাকি, জর্গলেই সুখ, 

জঙ্গলেই শাস্তি । এখনে কেহ আমাদিগকে 

ধরে না, কেহ দেখে ন।। মায়ের ধন মায়ের 

কোল আলে। করিয়। থাকি । স্ুলোচনার 

প্রাণে অপার আনন্দ, ফুল ধরেন, ফল 

ধরেন, আর চুঙ্গন করেন, বলেন, তোমাদের 

সনে আরমেও থাকিব। স্থান দিবে ত? 

ফুলের! যেন বলে-স্বান দিব; যে আমা- 

দিগকে চায়, তার জন্ঠই আমরা আছি। 

আমায় দেখ, অ]মায় দেখ, এই গ্রকারে কত 

বৃক্ষের কত ফুল স্থুলোচনাকে অভ্ার্থন] 

'করিল। সমস্ত দিন অভার্থন1 করিল, কিন্তু 

শেষ হইল না, দিবস শেষ হইয়া আপিল, 

ঘনীভূত জঙ্গলকে ঘনীভূত আধার বেষ্টন 

নব্যভারত। £৭৩ 

করিল । পাপী কলরব করিতে করিতে আপ- 

নাঁপন শাবকাদি অন্বেষণ করিতে লাগিল $- 

তারপর মিলিয়। কুলায়াভিমুখে চলিল। দূর 

দুাম্তর হইতে ক্রমে ক্রমে গাঢ় অন্ধকার 

কোল প্রপারণ করিয়। স্থলোটনার নিকট- 

বন্তী হইতে লাগিল, দরের পাতা, দুরের ফুল, 

দুরের বৃক্ষ আধ!রে ঢাক। পড়িল, স্লে!চনার 

চক্ষুর অদৃ্ঠা হল । "মে রুমে শিকটস্থ 

বৃক্ষগুলিও ঢাকা পড়িল, আধ।র আশিষ। 

নকল সমান করিয়া দিল ॥ বৃক্ষ, ফুল, ফল, 

গাহ1, সব একাকাপ হইঈয়1 গল- কেবল শী- 

ভুত অ[ধান--কনল ধার । সেই সধ!পে 

শ্ুলোচনা একাকিলী, পথিধবীর সকল যেন 

বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। সেই গাঢঙর 

আধারে দাডাইয়। স্ুলেচনা বন কাপাইয়। 

উদ্ধে পৃষ্টি করিয়| ডাকিলেন--"মা- মামা, 

অজ দেখা দেও, শাঁজ দেখা দেও । ঞবকে 

যে প্রকার দেখ। দিয়া শান্তি দির়াছিলে, 

আম!কে দেখ| দিয়! আন্গ মেই প্রকার শাস্তি 

দেও |” 

ভাজ 

স্রলোচনার গভীর স্বর জঙ্গলে প্রতি- 

এুবনিত হইতে হইতে দূর দুরান্তরে চলিল। 

স্থলোঢটনার ছুনয়ন হইতে অবিরল ধারায় 

চক্ষের জল পড়িতে লাগিল। স্পনান 

হইয়া] স্ুলোচন! নেই স্থানে নির্ভয়ে 

ইয়া রহিলেন ॥ 

টনি 
রত ব 

দাড়া 

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 

আবসাদঙ্ছে | 

সন্ধার একটু পূর্বে সকলের নেশা ছুটিল ॥ 

গোরাটাদ একে একে দলের লোকদ্িগকে 

গণন। করিল | দেখিল সকলেই আছে, কেবল 

স্ললেোচন। নাষ্ট। গোরা্ট!দেব মন অস্থির 

৬০ 
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হ্টল। মূন অস্থির হইল, কিন্ত গা আর 

চলেনা। মন বলে অনুসন্ধানে চল? পা 

বলে আর কাজ নাই, যাআছে তাই নিয়েই 

থাক। নেশ।| ছুটিয়াছে, একটু জ্ঞান আবি- 

য়াছে বটে কিন্ত বল আইসে নাই--শ্সায়ুতে ও 

মাংসপেবীতে একতা হয় নাই। ল্নাসুর কথা 

মাঁংসপেশী শুনিতে চাহে নাই। গোরংচাদ 

বিষম বিভ্রাটে পড়িলেন। 

্থুলোচনাকে পাওয়া যাইতেছে না, ' 

কথায় কুলকামিনীর মনে দারুণ দুশ্চিস্তা 

উপস্থিত হইল । কুলকামিনী মনে করিল-_ 

্ুলোচন। আনম্মহত্যা করিয়াছে। পাপের 

ফল হাতে হ'তে । একদিকে লক্জা অপর- 

দিকে অনুতাপ কুলকামিনীকে ব্যতিব্যস্ত 

করিয়। ভূনিল। ন্থুলোচনাকে আর পাইব 

না, আর দেখব না, ইহ] স্মরণে কুলকাম
িনীর 

ুষ্ট চক্ষু হইতে ধারাবাহী হইয়া জল পড়িতে 

লাগিল । কুলকাঁমিনী আর ঠিক থাকিতে 

পারিলেন না। কমলমণিও একটু চিন্তিত 

হঈলেন,-_সে চিত্ত? ক্বার্থের জনা, ভালবানার 

জনা নহে । কমলমণির হৃদয় পাষাণ । কম- 

লনণি একটু ভাবিয়া পরে কুলকামিনীক্চ 

বলিলেন--সেট। মরেছে, বেশ হয়েছে, অমন 

ন্মাতনাশিনী মেয়ে থাকার চেয়ে না থাক! 

ভাল। সর্বনাঁণিনীকে লয়ে শেমে কত 

ভোগই ভুগৃতে হতো।। তুই আমার লক্ষী, 

তুই আমার নোণ!। 

কুলকামিনী বলিলেন, মা, তোর হাদয়ে 

কি একটুও দয়া মায়া নেই, মায়ের 

কুলে যে তুই কালী দিলি। মা নাম 

কত মধুর, কিন্তু তোর আচার ব্যবহার যে 

দেখিল, সে আর কখনও মাঁ নাম মুখে 

আন্বে না । তুই কি হলি? কমলমণি ভ্রুকু- 

ঞিত করিয়। বলিলেন, তের আর বক্তিতে 

নবাভারত ) (১ম খণ্ড, ১০ম সংখা | 

করতে হবে নাঃ জনেক দেখেছি, ছুদিন ' 

পরে তোর দশ!ও দেখিব, এখন ক্া্ত হ। 

কুলকামিনী লজ্জায় ঘুখ নত করিলেন। 

পাপ করিলে দলের লোকেও ঘ্বণা করে; 

এধারণা পূর্বে ছিল নাঃ মায়ের কথায় কুল- 

কামিনী লজ্জায় মুখ নত করিলেন । 

এদিকে গোরা্টাদ আর অপেক্ষ। করিতে 

পারিল না, কয়েকজন লোককে সঙ্গে করিয়া] 

মশাল জালিয়া, সুলফি, লাঠী, ও রামদাও 

প্রভৃতি লইয়। জ্ুলে'চনার অন্বেষণে বাহির 

হকঈল । অরণোর কালী বাড়ী দন্াদিগের 

আঁচ্ক| বিশেষ, অস্ত্রাদি সকলি সেখানে ছিল। 

গোরাট|দ পুরোহিত ঠাকুরকে বলিয়া! গেলেন, 

কুলকামিনী ও কমলমণিকে দেখিবেন, আমরা 

সত্বরই আমসিতেছি। গোরাটার্দের বিশ্ব!স 

হইয়।ছিল, কুলকামিনী হাত ছাড়া হইবে না। 

গোরার্টাদের দল প্রস্থান করিল, এ দিকে 

কুলকামিনীর হৃদয়ে অত্যন্ত বিপদের 

আশঙ্ক। উপস্থিত হইল । স্ুলেচনা যদি 

জীবিত থাকে, তবে আজ আর রক্ষা 

ন।ই-আজ আর নে বাঁচিবে না। হায়, 

আমি পাপে ভূবিয়াও তাহাকে বাচাইতে 

পারিলাম ন।? স্থুলোচন। যা বলেছিল, 

তাই সত্য হলে1?--পাপে ডুূুবিলে কুল 

কিন।র! পাওয়। যায় না, এই কি শাল? 

পাপে ডুবিলে আর পথ পাওয়! যায় না, 

এ কি বাপার? কুলকামিনীর হৃদয়ে দারুণ 

বন্ত্রণা উপস্থিত হইল,--মনে মনে বলিলেন, 

যা হরেছে তা হয়েছে, আমি অবশ্য রক্ষা 

পাইব--পঁ শান্ত্রকে মিথ্া। .প্রনাণ করিব। 

ইহা! ভাঁবিয়। কুলকামিনী আবার দৃঢ়গ্রতিজ্ঞ 

হইলেন । মাকে বলিলেন, তুই কিছু কাল 

অপেক্ষা কর, আমি আপিতেছি। এই বলিয়া 

কুলকামিনীও যাত্র! করিলেন। পুরোহিভ 
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তখনও কতক পরিমাণে সংজ্ঞাহীন ছিল, 

সে কোন রকম বাধা দিল না। 

এক দিকে গোরাঢাদ দলবল লইয়া সেই 

নিবিড় অরণ্যের ভিতরে স্ুলোচনার অন্থুস- 

মনবাভারত | ৪ 8৭৫ 

একণ কোথায়? মাহা হইবার তাহা হইয়াছে 
জঃগলোচন আখি মুদিয়াছেন_-স্লোচনার 
জন্য কেবলই আঁধার রাখিয়! ডুবিয়াছেন। 
এ সুর্য আবার উঠিবে, কিন্তু আজ আর না। 

স্বানে বাহির হইল, এদিকে কুলকামিনী ; স্থলোচনা! আধারে; বাহিরের এ আধার 

ভগ্রীকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাকুল প্রাণে | সময়ে ঘুচিবে, কিন্ত আদ আর না। ্ুলোচনা 

বহির্গত হঈলেন। গোরাষ্ঠাদের দল চতৃ- | সেই আধারে ধাড়াইয়া আজ কি ভাবিতে- 

পিকে বিচ্ছিন্ন হইর] পড়িল -তাহাদ্দিগের 

যেন প্রতিজ্ঞা যে, সেই রাত্রের ভিতরে স্লো 

চনাকে ধরিয়া আনমিবে,-যেন যমকেঞ ভয় 

। চেন? গত কয়েক দিবস স্থুলোচন] যে প্রকার 

যুদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে চিন্ত|। বা ভাবি- 

বারসময় মিলে নাই, বলিতে কি, শ্বসপ্রশ্বাস 

ৃ 
র 
| 

ৃ 

ৃ 
করিবে না-যেন মরা মাছুবকে জীবিত করিয়া! ৰ 

আনিবে। অরণা ছার] প্রঙ্ছলিত মশাল 
হন্তে করিয়! যখন গোরাটাদের দল চতুর্দিকে 

চলিল, তখন অরণোর পশুপক্ষী ৪ সেন ভয়ে 

কলরব করিতে লাগিল, 

ওস্মানে, ওদ্গান হইতে অন্য স্তানে লুকাইতে 

লাগিল। পক্ষীব পক্ষপুটের তাড়নায়, পশু- 

দিগেব জত গমনে অরণোর বৃঙ্ছাদির পল্লব ও 

শাখাপ্রশাখা কম্পিত হইতে লাগিল ং_অরণা 

যেন ভয়ে বিহ্বল হইয়া চকিত হইয়া উঠিল । 

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 

চিন্তা-পীড়নে | 

শুলোচন! সেই আধারে, সেই নিস্থন্ধ- 

তায় দাড়াইয়। কি করিতেছেন ? পল ঘার়, 

ক্ষণ যায়, মুহুর্ত যায়__কাল কালে মিশ!ইয়। 

যাইতেছে । প্রভাতের অরুণ মধ্যে উন্নীত 

হয়,_মধ্য/ন্লের তেজ সায়াহে নিস্তেজ হইয়া 

ডূবিয়। যায় । প্রভাতের লধামাখ|জগন্সো- 

হন রূপ--স্দুমিগ্ধ যেন আধারে আলে?, 

' কঠোরতায় কোমলত।, শুফতায় সরসতা, উষ্ণ- 

তায় শীতলতা, হছুঃখে সখ, মৃত্যুতে জীবন, 

বার্ধক্য নবীনত্ধ, নিরাশায় আশা, বিষে সুধা 

এ স্থান ভাতে 

যি বিবেচনা করিয়া পরিহাগ করিতে 

হইত)তবে শ্ুলোটচন'র তাহা ও হইত না । এম- 

| নই অবসরাভাব,এমনই বাস্ততা। সে ব্যস্ততা, 
| 
| 

] 
| 

| 

] 

সে অনবসরকে আদ আধারে থেরিয়াছে। 

আজ স্থুলোচন! একটু ভাবিধার সময় পাই- 

য়/ছেন। স্থর্ধা ডুবিয়াছেন, ভালই হইয়াছে। 

আধার আাপিয়াছে। ভ!লই হইয়াছে। সুলো- 

চনা ইহাই ভাবিতেছেন। এ নিষ্ঠর 

সংসারকে আর দেখিব না। কেন দেখিব, 

কার মায়'য় দেখিব? কি স্ুথের আশায় 

ওদিকে চাতিব ? তবে এই আধ!রেই কি 

ট্রিকাল থাকিব! এই আধারে আবার 
হী র্ ও 
[খন ্বালো ফুটিবে তখন কি কেবল বৃক্ষ 

লতা, ফুল ফল লইয়াই থাকিব ?-যদি 

থাকিতে পারি, তবেক্ষতি কি? যদি এই 

সকল আমাকে স্থান দিয়া রাখে, থাকিতে 

ক্ষতি কি? মায়ের আঁচলে আমার ম্খ 

বিধাতা বধেন ন'ই | এ সর্বনাশীই আমার,- 

ছি, এমন কথা মুখে জানিব না। তিনি 
আমার ম1। মায়ের প্রত্তি আমি চটিব 

কেন ?-তিনি মাতা, পূজনীয়া--আমার 

আরাধ্য। ৷ তিনি য।ই হউন, আমি চিরকাল 

তার চরণ পূজা করিব । পূজা করিতে কি 

| বে অংবার ফিরিব ?-না) তা ফিরিব ন|। 



£ ৭১৬? 

ঘা হাদয়ে মায়ের রূপ আকির, সেই রূপের 

পূজা করিব। সংসার তাহা। জাশিবে না, 

সংসার তাহা বুঝিবে না| মা অঞ্চল ঝাড়ি- 

য়াছেন, আমি মাকে কোলে পুরিব। আমার 

দিদিকে কি ভুলিব ?-- তিনি আমার মাতা, 

তিনিই পিতা, তিনিই জাশ্রয়, তিনিই ন্ুখ | 

হায়, দিদ্দি আমার জন্গ কত কষ্টই সয়েছেন। 

দিদির শরীর মন ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। আমার 

জন্য দিদি এতদিন সকল স্্থকে তৃণের মত 

উপেক্ষা করেছেন । বাল্যকালে যখন পড়িতাম, 

বিনোদ বাবু পড়াইতেন,আর দিদি তাহার 

সকল আয়োজন করিয়। দিঙেন। আজ বই 

নাই, আজ কালী নাই, আজ কলন নাই) 

তখন দিদি আমার ছিলেন, কোন অভাব ছিল 

না। মা বাধ! দিতেন, দিদি আচলের তলে 

আমকে ঢাকিয়া রাখিতেন। সকল দোষ 

আপন মাথ। পাতিয়া লইতেন। দিদির 

কথা কি ভাবিব?- দিদি আমার পক্ষে 

তাক্ষ দেবতা । দিদি মানুষ নয়, সতাই দিদি 

দেবতা । এখন বড় হইরছে-কত শিক্ষা 

গাইয়াহি, কত বিষয় ভাঁবিতে পারিতেছি, 

ইহার মুল দিদি। দিদিকে যথন ভুলিয়াছি, 
১৪ 

তগনই জামার বিপদ আঘগিয়াছে। আর 

ফখন দিদির মুখ টক্ষের উপর র!খিয়া দেখি- 

য়াছি, তখন সকল বিপদ, সকল কই উড়িয়া 

গির'ছে। আজ দিদি কোথায়, আর জামি 

কোথায় ? দিদি পাপে ডুবিহেছেন, আর 

আমি এখানে আছি ?-ধিক আম।র জীব 

নকে! জাম!র বিপদের সময় দিদি কোল 

পতিয়। আমার বিপদকে জ্াদরে গ্রহণ করি: 

তেন, আর আমি আঙ্গ তাহার পতনের 

'সময় দুরে আ[পিহাছি? আমি পশু। এ 

আঁকাঁশের কথা শুনিয়াই মরিয়াছি। দিদি 

কোথায় ? আমি দিদিকে ছ'ড়িরা এ আধারে 

নধ্যভারত। (১ম খণ্ড, ১৭ম সংখ্যা । 
১2৯2: 

দিদিকে বাচাতে যদি না 

পারি, তবে ম'রব। দিদির গল] ধরিয়া 

দিদিকে তুলিব। বিপদের ভয়ে পলাইব? 
এ দিদিশৃন্গ আধারে আমর থাকা হইবে 

না। তবে আমি যাই,_ফুল ফল, তোমর! 

থাক, আমার এখানে আর থাক! হলে। না। 

দিদিকে ছ'ড়িয়া আমি তোমাদিগকে লইয়। 

থাকিব 711 স্ুলে!চনা ছুই এক পা জগ্রঘর 

হইতে লাগিলেন। চিন্তা মনকে পরিত্যাগ 

কর্দিল না; আবার ভাবিতে লাগিলেন ;-- 

আগুনে পড়িয়া মপিতে যাইব ?--আবার 

পাপের পথে হাটিতে যাইব? বিনোদ 

বাবু থে পথ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য 

কত স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এক 

কথায় আপন জীবনকে বিপদসা?রে ভাসা- 

ইয়ছেন, সেই পথে আবার ঘহাইব? 

আজ দিদি একদিকে, বিনোদ বাৰু ভিন্ন 
দিকে । যখন ছুই জন একদিকে ছিল, তখন 

কোন ভাবনা ছিল না, আজ জমি কি 

করি কে বলিবে, কি করি? মন বলে 

যেও না, হৃদয় বলে যাও । হৃদয়ের কথা 

শুনিলে তাজ ভামি পংপে ডুবিব- শিশ্চয় 

ডুবিব। দিকে লইয়া কি চিরকাল পাপে 

ডুবির] থাকিতে পারিব ?-_না-তাত পারিব 

না । প'পের জাল। মইতে পারিব না, জার 

সব পারি, ও কথাটী রাখিব না। বিনোদ 
বাবুর পথেই কি তবে যাইব? বিনোদ বাবুর 

পথই কি এই আঁধার? সংসার নাই-পাপ 

ন[ই, তাপ নাই, কেবল আঁধার! এই 

অশধরে কি সুখ? এই অশাধারেই কি চির 

দিন ঘুরিব? এই ফুল ফল লইয়! চিরকাল 
থাকিব?-বিনোদ বাবুকেও পাইব না, 

দিদিকেও পাইব না?--একজন পাপে, আর 

একজন পুণ্যে, ছুই ছন ছুই দীমায়! ইহার! 

থাকিব না। 



ক্ষাল্জুন, ১২৯০1) 

কি মিলিবেন ন1? চিরকাল একাকী থাকিব? 

ভাবিভে২ সুলোচনার মাথা ঘুরিয়। গেল । 

নবাভারত । 8৭৭ 

তিনি সেই শ্ানেঃসই অরণোর বৃঙ্ষের কে!লে 

অবসন্ন শরীরকে রাখির| শিদ্রিত হইলেন। 

শঙ্করাচার্ষয 

শঙ্কর শিষ্যগণর জন্ম । 

(২৪৮ পৃার পর) 

উভয়ভারতী ও বিশ্বরূপ ছুইন্গনেই পর- 

স্পরের গুণের কথ] শুনিতে ছিলেন । শুনিয়া 

দুজনেরই পরস্পর দর্শনের ইচ্ছা হইল । 

ক্রমে উভয়েরই মন সে জন্য বাংকুল হইতে 

লাগিল । অবশেষে প্রণরী যুবক-যুবতীর ধাহ। 

হয়, তাহাদেরও তাঁভাই হইল । পরস্পরের 

শুত দর্শন চিত্তা করিতে করিতে নিদ্রা হইত, 

এবং স্বপ্নে পরস্পর দর্শন ও আলাপ হইত । 

নিদাভক্ষ হলে আবার সেই শুভনিদ্রার 

আহ্বান করিতেন । জাগিয়া থাকিলে মন 

সর্ধদ1 চঞ্চল ও কাতর দর্শনের 

ই'্ছ! প্রবল, কিন্তু লক্ষাঁয় কাহাকেও বলিতে 

পারেন না। 

হইত । 

কিকরেন! মনাগুনে সর্বদা 

দগ্ধ হতে লাগিলেন। অবশেষে উভয়ের 

আহার বিহ!রে বিরাগ হইল । শরীর দিন 

দিন ক্দীণ হইতে লাগিল । কতকালই বা! আর 

জ্বলন্ত বি যাপাভাবে থ।কিবে ! বিশ্বরূপের 

গ্রতি তীহার পিতার দৃষ্টি পড়িল। পিতা 
একদা] পুন্নকে জিজ্ঞাস! করিলেন, “বাছা, 

তোমার শরীর ক্ষীণ হইতেছে, মনেরও আর 

সেই তেজ নাই, কিন্ত কোন রোগ অথব] 

ইহার অন্য কোনরূপ কারণ দেখিতেছি না। 

ইইঈবিয়োগ অথবা অনিষ্টযোগে লোকের 
ছুংখ হয়, কিন্তু অনেক ভাবিয়াও ছোঁমার 
সন্বন্ধে সেরূপ কিছু দেখিতেছি না, অথচ 

বিনা কারণে কার্দা হয় না। বিবাহের 

সময়ও তোম!র অতীহ হয় নাষ্ট, কেহ 

তোমারী জবমাননা করিতেছে, 

স্তর) দরিদতার কও 

পারেনা, ছূর্বহ কুটুঙ্গভারগ আম!রই বহন 

করিতে হয়, বস, কৌমারবয়সে তোমার 
এরূপ কষ্টের কি কারণ হইতে পারে? মূর্ধ 

বলিয়! যে হুঃখ. তাহাও দ্োম।র নাই, কোন 

আছচ্ন্ম 

মত্কন্মাই করিয়াছ, সপ্লেও দুক্ষশ্নী কর নাই, 
জন্এব পরলোকে নরক ভয়ও তোমার নাই, 

ঞএমল ৪ 

শ্ে'মার হইতে 

বিচারেও পরাজিত হও নাঈ। 

তবে কেন তোমার মুখক্ষবি দিন দিন ম্লান 
ডইটতেছে.? এদিকে বিষুঃমিনগ দিন দিন 

কনার মুখকান্তি গ্রীষ্মক!লের সরোবরের ন্যায় 
শুকাইকে দেখিয়া, বার. বার তাহার কাৰণ 

জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । 'আবশেষে বন্ধ 

অহুণ্ধের পর প্তি। মাতার কগ্ে দয়ার্ড 

হর] উভয়েই শ্ব স্ব মনের কথা প্রকাশ 

করিলেন । বধিশ্বরূপ বলিতে লাগিলেন, 

মনের কথ তোমাদিগকে বলা যাঈটতে পারে 

কি না, ইহা ভাবিলেও লঙ্জ! হয় । শোন- 

নদীর তীরে একজন ব্রাক্ষণ বাস করেন, 

তাহার একটা কন্ঠ আছে, অভ্যাগত ব্রান্ষণ- 

দিগের মুখে সেই কন্তার গুণের কথা অনেক 

শুনিয়াছি। ত'হার রূপ ও বিদ্যর কথ। 
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শুনিয়। গাম মুগ্ধ হইয়াছি, আমার তাহাকে 

বিবাহ করিতে অভিল!ষয হইয়াছে .১ 

পুত্রের কাঁওরোক্কি শ্রবণ করিয়া, হিমমিত্র 

অবিলঙ্থে সেই কঙ্গার উদ্দেশে দুইজন ন্চতুর 

ব্রা্ষণ পাঠাইলেন । ছাহারা অনেক দেশ 

অতিকূম- করিয়া অবশেষে বিষ্মিরের 

জাঁলয়ে উপস্থিত হইলেন । ইতিমগ্যে উভয়- 

ভারতীও নবীর পিতার নিকটে মনোগত 

ভাব প্রকাশ করিলেন । তিনি বলিলেন, 

“রান্স্তানে বিশ্বরূপ নামে একজন ব্রাহ্মণ 

কুমার আছেন, তিনি মহাপণ্ডিত, তাহ'র 

পদসেব। করিবার জন্য আমার মনে সর্বদা 

অভিলাষ হইতেছে, হে তাত! পার যদি, 

ভূমি আমার এটকার্ষ্যে সাহায্য কর।” হিম- 

মিত্রের প্রেরিত ব্রাহ্মণদ্ঘয় তথায় পন্থ ছিলে 

পর বিষুমিত্র তাহা দিগকে অভার্থনা 

করিয়। তাহাদের স্মাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা 

করিলেন । তাহার। বলিল, “বিশ্বরূপের পিতা 

তাহার পুত্রের সহিত তোমার কন্ঠার বিবাহের 

প্রন্তব করিবার জন্য আমাদিগকে পাঠাই- 

য়াছেন। বিদ্যা, বয়স, চরিত্র, এবং কুল 

বিষয়ে তোমার কন্যা তাহার পুত্রের তুল 

জানিয়া, তিনি তোমার কন্া যাচঞ। করিতে- 

ছেন। এই রত্বদ্বয় মিলিত হইয়। পরস্পরের 

শোভা বর্ধিত করুক।” হে বিপ্রগণ তোমা- 

দের এইপ্রন্তাবে আমার সম্মতি আছে, কিন্ত 

একবার গৃহিণীকে 'জদ্াস।করিয়। আসি, কঙ্া- 

প্রদ[নাদি বধূদিগের বন্মতিতেই হওয়] কর্তবা, 

নতুষা পশ্চাতে কন্ঠার কষ্ট হইলে তাহারা 

বড় য্তরণা দেন।' অনম্ভর বিষুমিত্র ভার্ধযার 

নিকটে যাইয়। বলিতে লাগিলেন “ভদ্রে, কি 

করিব বল, তোমার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব 

লইয়! রাজন্থান হইতে ছুই জন ব্রাহ্মণ আসি- 

ছেন। ভাবিয়] যাহ! কর্তব্য হয় বল, আর 

নবাভারত। (১ম খণ্ড ১*ম,নংখা।। 

যেন কথা ফিরাইতে না হয়।” “দুর দেশ, 

বিদা।, বয়স, কুল, বাবিত্ত বিষয়ে কিছুই 

জানি না, অথবা এ বিষয়ে আমি আর কি 

বলিব, বিদ্বান, সচ্চরিত্র,এবং সদ্বংশজ দেখিয়। 

কলা প্রদান কর! কর্তব্য ।” “হে অনঘে, যিনি 

দুর্জয় বৌদ্ধদ্িগকে বিচারে পরাজয় করিয়া 
বৈদিক ধন্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, 

বিশ্বরূপ সেই ভট্টপাদেরই শিষ্য । পাত্রের গু৭ 

আর অধিক কি বলিব? ব্রাক্মণের বিদ্াই 

ধন, অপর ধন জাবার কি আছে? তাহাই 

ধন যাহ! সর্বদ! নঙ্গে থাকে, তাহ।ই ধন 

ধাক্কার যশ দিগন্ত প্রসারিত হয়) তাহাই ধন 

যাঙ্কা রাজা, চৌর, অথবা বণিতা হরণ 
করিতে পারে না । হে স্ুভগে, দিবারাত্র 

ধে.ধনের রক্ষার জন্য ভবিতে হয়, যাহ 

ব্ত্ব করিলে আর থাকে না, তাহ। কেবল 

কষ্টেরই কারণ । সর্বত্র ধনবনের ভয়) 

পরস্থ বয়স্থ! কন্যা গৃহে রাখিতে নাই । অথব! 

আমাদের মধ্যে এ বিষয় লইয়া! আন্দে।লন 

না করিয়। চল কন্যাকেই জিজ্ঞাসা করি, 
তাহার বর কে হইবে।” এই রূপ স্থির করিয়। 

উভয়ে কন্য। সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং 

তাহার নিকটে মনোগত কথ ব্যক্ত করি- 

লেন। “হে নুতন, বিশ্বরূপের বিবাহের পাত্রী 

জনুবন্ধ'ন জন্য তাহার পিতা ছুই জন ব্রাঙ্মণ 

প[ঠইয়াছেন) এখন আঘাদের কি ক'রতে 

হইবে বল।” এই কথা শুনিব! মাত্র আনন্দে 

তাহার শরীর পুলকিত হইল? তাহাই তাহার 

পিতা মাতার প্রশ্নের উত্তর হইল । বিষুমিত্র 

ব্রাহ্মণদ্দিগকে প্রস্তাবে আপন সম্মতি জানা- 

ইলেন ; গণিত শাস্ত্রজ্ঞ উভয়ভারতী অস্তঃপুর 

হইতে লিখিয়। পাঠাইলেন, আজ হইতে চতু- 
দ্দশ দিবসে শুভ যামিত্র লগ্ন হইবে । ত্রাঙ্গণঘয় 

কন্যা পক্ষ হইতে অপর একজন ত্রান্ষণকে 
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* সঙ্গে লইয়া শদেশে প্রস্থান করিলেন। 

তাহার! হিমঘিত্রের আলয়ে পন্ুছিয়। জ্ঞাপন 

করিলেন যে, কার্য নিদ্ধ হইয়ছে। কন্যা- 

পক্ষের ব্রন্ষণ স্বীয় হস্তস্থিত পত্র প্রদদান 

করিলে পর হিমমিত্র তাহা পাঠ করিয়া 

স্থখ সাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং সমাগত 

ব্রাহ্মণদিগকে বছুদুলা ব্সাদি ঘ'রা অভ্যর্থন। 

করিলেন। বিশ্বরূপকেও শুভ সম্বাদ 

দিবার জন্য পিতা একজন ব্রাহ্মণফে শিখা- 

ইয়। দিলেন । শুনির। বিশ্বরূপের আর আন- 
নোৌর সীম| রহিল না । বিবাহের পূর্ববকাধ্য 
সকল আরম্ভ হইল। 

অনন্তর শুভ মুহুর্তে বাত্র। করিয়। বিশ্ব- 
রূপ শোন্ নদীতীরে পছছিলেন । বিষ্ুমিত্র 

তাহা শু-নতে পাইয়। শয়ং আসিয়া বহুবাদ্য 

সহকারে জামাতকে গৃহে লইয়! গেলেন। 

অভ্যগত সকলকে আনন ও পাছুক। 

প্রদান করিলেন । বরকে অর্ধ্য প্রদান ও বছু- 

মূল্য পাত্রে মধুপর্ক প্রদান করিয়া কোমল- 

বাক্যে সম্ভাষণ পূর্বক বলিতে লাগিলেন, 

“আমি, আমার এই কন্যা, সকলই তোমার, 

গো, ধন সমস্তই তোমার । অদ্য আমাদের 

কুল পবিত্র হইল, বিব/হ উদ্দেশে তোমার 

দর্শন লাভ করিয়া আমি কৃতার্থ হইল ম, 

নতুবা কোথায় তুমি পণ্ডতদিগের অগ্রগণ্য, 

জার কোথায় আমি । পরে বর-শিতাকে 

সম্ভাষণ করিয়। বলিতে লাগিলেন “হে ভগ: 

বন্, এই গৃহে যাহা কিছু তোমার ভাল লাগে 

সমস্তই তোমার হইল ।” হিমমিত্র উত্তর 

করিলেন, যাহা কিছু তোমার সকলই আমার, 

এইরূপে তাহারা পরস্পরের মধুরালাপে পরম 

পরিতোষ লাভ করিলেন । আস্মীয় পরিজন 

সকলেই আহ্নাদ সাগরে তাঁসিতে লাগি- 

লেন। এদিকে বর কন্তা পরম্পয়ের দর্শ- 

নব্যভারত। 

ূ 
| 
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নের জন্য বাকুল হইলেন । তাহাদের শ্বতাব- 
শিপ্ধ রূপলাবণ্যে আর অলঙ্কারের প্রধোঞ্» 

রহিল না, তথাপি যেন করিতে হুয় বলিয়াই 

বেশতৃষা করিতে লাগিলেন। গণকের! 

ডানিরা9 লগ্নের কথা উভয়ভারতীকেই 

জিজ্ঞাসা করিখ. পাঠাইলেন | তাহার উপ- 

দেশে বিবাহের মুহুর্ত স্থির করিয়৷ বিবাহ কার্ধ্য 

সম্পন্ন হইল । বাদোর রোলে দিত্খগুল বাপ্ত 
হইল । কন্যা ও বরের পিতা উপহার দ্বার 

পরিজনদিগকে তোষণ করিতে লাগিলেন । 

বর বিধিপূর্বক অগ্নি স্তাপিত করিয়া তাকাতে 

হোম করিলেন, এবং বধূ লাদ্দান্তি প্রদান 

করিয়া তাহার ধম গ্রহণ করিলেন । পরি- 

শেষে বর অগ্রি প্রদক্ষিণ করিলেন । হোম 

শেষ হইলে স্মাগত বন্ধু বান্ধবেরা চলিয়। 

গেলেন এবং বিশ্বরূপ দীক্ষাধারণ পূর্বক 

বধূসহথ অগ্নি গৃহে চারি দিন বাঁস করিলেন । 

বরের ফিরিয়া যাইবার সময় হইল । কন্যার 

মাতা পিতা তাহাকে একান্তে ডাকিয়া! আনিয়া 

| বলিতে লাগিল, “মনোযোগপূর্ক শ্রবণ 

কর) এই কন্যা নিতান্ত শিশু কিছুই জানে 
গা, এখনও বালকদের সঙ্গে পুডুল লইয়! 

খেল! করে, ক্ষুধায় কাতর হইলে গৃহে ফিরিয়। 

আঁইপসে। এই আমাদের এক মাত্র কন্যা, 

গৃতকশ্মে নিয়োগ করা৷ হয় নাই। নিজের 

কনার ন্তায় তাহাকে সর্ব! যন্ের সহিত 

রক্ষা! করিবে । দেখিও, ইহার প্রতি মৃছুবাক্য 

| ব্যবহার করিও । কটু কথায় কোন কার্যে 
নিয়োগ করিবে না, এ কন্তা রাগ হইলে 

কিছুই করে না। ম্বভাবতই কেছ কেহ মৃদু 

বাকোর' বশ, কেহ বা কটুবাক্যের বশ, 

নিজের প্রকৃতি কেহই এড়/ইতে. পারে ন!)। 

এই কন্যা আমাদের বড় আদরের পান্র। 

এক দিন এক জন বিশুদ্ধাত্তা পুরুষ আলির! 
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কনার, লক্ষণ নকল দেখিয়া 'বলিয়াছিলেন, 

“ইনি যদিও মন্কুষাকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া 
ছেন, কিন্তু ইনি দেবতা, তোমরা কদাপি 

উহ'র প্রতি কোন কটুক্ষি প্রয়োগ কৰিও 

॥ ইহাতে সর্বজ্ঞতের সম্পূর্ণ লক্ষণ নকল 

রহ্রিয়াছে,.ইনি এক দেন বিচারে প্রতিদন্ধী | 

জামা 

া 

পুত দ্বয়ের মধাস্থ হইবেন |? 

দিগকে এরূপ বলিয়! ব্রাহ্মণ চলিয়া! গেলেন । 

কনার শ্বাশরিকে ভীমাদের হইয়। এই কথা 

বলিবে “এই কনা। এখন তোমার হাতে নম, 

পিঁত হইল। অল্পে অল্পে গৃহ কন্মে নিয়োগ 

করিবে। তরলমতি শিশু কতই না অপরাধ 

করে, গৃহিনীর পক্ষে তাহা গ্রাহ্য কর! উচিত 

হয় না। আমরা সকলেই প্রথম বুদ্ধি পূর্বক 

শিক্ষা করিয়াছি পরে অল্পে অল্পে গুরুত্ব 

প্রাপ্ত হইরাছি।* আমাদের সাধানাই ষে, 

সাক্ষাতে যাইয়। তোমার মাকে বব বলিয় 

আপি, নিজের সংসার কার্ধা ফেলিয়া? যাইতে 

পারি না। তথাপি আস্মীয়ের দ্বারা বর- 

মাতাকে এমন করিয়া বল যায় যাঙ্কাতে 

সাক্ষাৎ বলার ফল হয়।” 

অনস্তর কন্যাকে সম্বোধন করিয়! বলিতে। 

ল!/গিলেন “বসে ! আদ্র হইতে এক নুতন 

অবস্থায় গ্রবেশ করিলে, যাহাতে গৌরৰের 
সহিত তাহা রক্ষা করিতে পার, তজ্জন্য র্ববদ 

যতু করিবে । বালকের ন্যায় আর ব্যবহার 

করিবে না, তাহা হইলে লোকে হাসিবে। 

তোমার বালা ব্যবহার আমর] যেমন ভাল 

বাসিয়াছি, অপরে আর সেরূপ করিবে 

না। বিবাহের পুর্বে পিতামাতাই কন্যার 

কর্ত। বিবাহের পর পতি কর্তা, একমাত্র 

তাহাকেই আশ্রয় করিবে, তাহা হইলে 

* 

নব্যভারত ৷ ১ঠ খণ্ড ১০স সংখ্যা । 

ইহপরলোকে ধনা। হষ্টবে। পত্র আহার 

না হইলে আহার করিবে না, পতি 

বিদেশে গমন করিলে বেশতৃষা করিবে না। 

্াীর স্গানের পূর্বে ক্সান করিবে, কিন্ধ 

আহারের পূর্ববে আহার করিবে না,এই বিষয়ে 

বয়োজোঠ্দিগকে অনুসরণ করিবে । আামীর 

রাগ হইলে তুমি রাগ করিয়া কোন কথা 

বলিবে না, সমস্ত ক্ষমা করিবে, তাহা হইলে 

আপনা হইতেই তাহার রাগের নির্বাণ 

হইবে । হেবৎ্সে! ক্ষমাতে সকল জভীষ্ট 

নিদ্ধ হয়। মীর সাম্মাতে, এমন কি, তাহার 

মুখ পানে চাহিয়।ও অপর পুরুষের সহিত 

আলাপ করিবে না। গোপনে করিবে না, 

সে কথা আর কি বলিব। সনেহই স্বামী স্ত্রীর 

ভালবাসা ন& করে। বছুপে, স্বামী যখন 

স্ানান্তর হইতে ব'ড়ী আসিবেন, সকল কর্ম 

পরিত্যাগ করিয়। জল দ্বারা তাহার পা ধোয়।- 

ইবে এবং ইচ্ছামত সেবা করিবে । তাহ!র 

কার্যে জীবন পর্যযস্ত উপেক্ষা করিবে। 

মীর অনুপস্থিতিতে যদ্দি গৃহে কোন দাঁধুর 

আগমন হয়, তাহার যথাসাধা অভার্থন। 

করিবে । নতুবা! তিনি নিরাশ হইয়। ফিরিয়! 

গেলে তোমাদের পর্বনাশ হইবে । পিতার 

নায় শ্বশুরের আদেশ পালন করিবে, সহ্বো- 

দরের নযার দেৰবরেরও কথা শুনিবে, তাহারা 

ক্রুদ্ধ হইলে, যত কেন তোমাদের মধ্ো ন্সেহ 

ন1 থাকুক, পরম্পর বিবাদ উপস্থিত হইবে ।” 

এই সকল উপদেশ হৃদয় ধারণ করিয়া 

এবং বন্ধুবর্গ হইতে নান। প্রকারে সমাদর 

পাঈয়। বর কন্যা! রাঙ্জ স্থানে আলিয়া 

পহুছিলেন। 

(ক্রমশঃ) 



শাক্যচরিও, বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধদর্শন। 
(পূর্বব গ্রকাশিতের পর 0 

বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাগে বিভজ সহস্র 
সহত্র পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ 
গণ সময়ে সময়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত 

হয়! পড়িয়'ছিল। শাকাপিংহ প্রচারিত 
বৌদ্ধধন্্ ও দর্শন কৌথায় পাওয়া যাইবে? 
এই গ্রন্থবনে পথিক পথ ভূলে, তাই নৌদ্ধ 

ধশ্ন সন্বদ্ধে পরস্পর বিদম্বাদী শত শত মত 

গ্রচারিত হইয়াছে। হিন্দু, বেদকে আপনা, 

দিগের মূল ধর্মগ্রন্থ বলিয়। প্রচার করেম; 
অথচ বর্তমান হিন্দুমত পর্যালোচনা 
করিয়] পেঁদের মত অনুমান করিতে যাইলে 

নিশ্চয়ই ভ্রম হইবে। শাক্যসিংহের ধর্মমত 

কোন্ গ্রন্থে পাওয়া যাইবে, বিচার করিবার 

জন্য ভাঁরতবধীঁয় আর্ধ্য ভাষার ক্রমবিকাশ 

তমুসরণ করাগিয়াছে। এবং বিভিন্নদেশে 

যে সকল গ্রস্থ প্রামাণ্য বলিয়] শ্গীকুত হয়, 

তাঞধাদের এক একটা ক্ষু্:!লিকা সংগ্রহ 

করা হইল। এই নকল গ্রন্থমত তুলণা 

করিলে এবং তাহার্দিগের ভাষা পরীক্ষা 

করিলে বৌদ্ধ ধন্ধের প্রাচীনতম ' গ্রন্থ কাহা- 

রও নির্ণয় কর] দুর হইবে না), আশা করা 

যায়। 

চীন দেশীর বৌদ্ধগর্থ সপবদ্ধে বিল সাহেব 

বলেন।_-“যে কল বৌদ্বগ্রস্থ চীন দেশে 

অধুনা প্রামাণা বলিয়া গৃহীত হয়, প্রাটীন 

বৌদ্ধমত সম্বন্ধে তাহার! বিশ্বাস নহে। স্বেচ্ছা- 
চারী চীন সর্টগথের অব্যবস্থিত চিত্ত 

'ছেতু বিভিন্ন মপ্্রগায়ের গ্রন্থ বিভিন্ন সময়ে 
দেশমধ্যে আনীত হইর়াছিল। কালক্রমে 

পরম্পর বিনস্বাদীমকল গ্রস্থই গ্রামাণ্যর্ূপে 

দেশমধো প্রচলিত হইয়াছে । ধীর প্রথম 

শতাব্দী হইতে যোড়শ শতক পর্য)স্ত যে 

সকল গ্রন্থ চীনতাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল, 
তাহার! মকলেই চীনদেশীয় বৌদ্ধবেদ ।" 

নেপাল দেশীয় বৌদ্ধ গ্রন্থসকল নংস্কত 
ভাষায় রচিত। হিমাচলপাদশায়ী মালক্ষেন্ত্ 

হইতে এ সকর্প নেপালে আনীত হয়! 

ছিল। কাহারও মতে তাহাদের অধিকাংশ 

পার্ধতীয় গ্রদেশেরই রচনা । হজসন সাহেব 

গ্রথম পক্ষের অন্যত্র ৷ তিনিবলেন “রাশি 

রাশি যে নকল বৌদ্ধপ্রস্থ নেপাল দেশে 

সংগ্রহ করিঘ্বাছি, দে সকল আদে মগধ, 

রাজগৃহ ও বৈশালীদেশে সংঙ্কতবিৎ পঞ্ডিত- 

গণের রচনা। বৌদ্ধ প্রচারকেরা & সকল 

গ্রন্থ নেপাল দেশে আনিয়াছিলেন।” 

তিব্বত বা ভে।ট দেশীয় বৌদ্ধ গরস্থাবলি 

সম্গদ্ধে হজনন্গাহেব বলেন--“ভারত্বধী় 

বৌদ্ধপ্রচারকগণ বা তদ্দেশ নির্ব|সিত বৌদ্ধ- 
গণ তিব্বতে ধর্মপ্রচার বা আশ্রয় লাভ 

মানসে আসিবার সঞ্জে ভারত্বর্ীয় বৌদ্ধ 

রন্থ ঘকল তিব্বতে আনিয়া প্রচার করিয়া- 
ঠিলেন, পে বিষয়ে কোন সনেহ নাই। কাল- 

ক্রমে সংস্কাত ভাষার অনধিক চর্চা বশত? 

বা তিব্বতদেশীয় বৌদ্ধ সংখ্যার বৃদ্ধি হেত 
& মকল গ্রন্থ ভোট ভাষায় অন্ুবাদিত 

হইয়াছিল।” 

এখন দেখ! গেল, অগ্ঠানা দেশীয় বৌদ্ধ- 

গ্রন্থ সকল প্রধানতঃ ভারতবর্ধীয় সংস্কৃত বা 
পালি গ্রস্থ নকলের ত্ম্ুবাদ মাত্র। অধুন। 

ভারতবর্ষ ও নিংহলে সংস্কৃত ও পালি উভয়ু- 
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বিধ শ্রস্থ প্রচলিত আছে।: ইহাদিগের 

মধো অধিক প্রামাণা কাহারা? এখনও 

লোকে ইচ্ছা কধিজে সংস্কৃত বা পালি 

ভাষায় গ্রস্থ রচনা করিতে পারে । সুতরাং 

ভাবা বিশেষে রচিত গ্রন্থ দেখিলেই যে তাহার 

রচনাকাল নির্ণয় করা যাইতে পারে, এমন 

অহে। নৌভাগাক্রমে এই গ্রন্থ সকল সম্বন্ধে 

সে আপত্তি খাটে না, কারণ অতি প্রাচীন 

কালেই ইহার] বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় অন্ু- 

বাদিত হইয়াছিল । পরস্থ চসার যেমন বর্তী- 

ম'ন ইংরাজি ভাষায় গ্রস্থ লিখিতে পারি- 

তেন না, পালি ব। বর্তমান সংস্কৃত ভাষার 

উৎপত্তির পূর্বে ধাহারা বর্তমান ছিলেন, 

স্াহাষের পালি ব। নূতন সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা 

করিবার কোন মস্তাবন! ছিল না। আমরা 

পালি ও নুতন সংস্কতের উৎপত্তির কাল এক 

প্রকার অবধারিত করিয়াছি । সুতরাং এক 

দিকে এই সকল ভাষার উৎপত্তি কাল, 
অপরদিকে চীন বা ভোটীয় ভাষার অচ্থু- 
বাদ কাল, এই দুই লীমার মধ্যবর্তণ সময় 

এই সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, নে 

বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। 

আমর] পুর্বে দেখাইয়াছি, শাক্যসিংহ 

সাধারণ লোকের সহিত গাথা! ভাষায় কথা- 

বার্তা কছিতেন। সম্পূর্ণ গাঁথা! ভাষায় রচিত 
কোন বৌদ্ধ গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। যাইলে 
সেগুলি সর্ধ প্রাচীন বলিয়া শ্বীকার করি- 

তাম। পালি ও সংক্কত শ্রস্থ মধ্যে গাথ! 

ভাষায় রচিত যে পদাবলী পাওয়। যায়, 

সম্ভবতঃ সে গুলি শাঁকসিংছের সমকালবর্ভা, 
পরস্তন সময়ে রচিত হইয়াও থাকিতে পারে। 
শ€ক্যসিংছের রচিত বলিয়া কোন গ্রস্থ বিদ্য- 
মান নাই) সম্ভবতঃ তিনি কোন ভাষায় 

কোন গ্রন্থ লিখেন নাই। সকল গ্রস্থই 

মধাভারত ) € ১ম খণ্ড,১ম সংখা 

সাহার শিব্যানুশিষ্যর্দিগের রচিত বা সংগৃ- 

হীত। 

প্রামাণ্য বৌদ্ধ প্রাস্থ সন্বদ্ধে প্রত্ববিৎগণ 

ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত । হুজসন, ডাক্তার 
রাজেশ্রলাল প্রভৃতি সংস্কৃতবিৎ আচার্য্যগণ 

অহ্থমান করেন, মূল বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল সংস্কৃত 

ভাষায় রচিত হইয়াছিল, অন্ততঃ পণ্ডিত- 

দিগের সহিত বিচারার্থ যে সকল গ্রস্থ রচিত 

হইয়াছিল বা পগ্তদিগের সহিত বিচার 

কালে শকানিংহ যে ভাষা বাবহার করিতেন, 

তাহা বে সং্কত প্রাকৃত নহে সে বিষয় সন্দেহ 

নাই। অপর পক্ষে ডেভিন্, ও লভেনবার্ 

প্রভৃতি পালি পণ্ডিতগণের মতে সংস্কত 

ভাষায় রচিভ বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল আধুনিক, 
প্রাাণয বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল পালি ভাষায় 
রচিত । এইক্ষণ উভয় শ্রেধীর আঁচার্ধ্াগণের 

মভামত বিচার করিতে প্রবৃত্ত হুওয়। যাউক। 

সংক্ষেপে হজসন সাহেবের মত এই যে-_- 
১। সাধারণ লোককে ন্ুনীতি শিখাইবার 

জন্য বৌদ্ধপ্রচারকেরা পালি ভাষা বাবহার 
করিতেন, কিস্ত পগ্গিতদিগের সহিত বিচা- 

রের জন্য এবং বৌদ্ধ ধর্শের কৃটার্থ দার্শনক 
মত সকল বিবৃত করিবার জন্ শ্রস্থ নকল 

সংস্কৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল। 

২। পালি অপেক্ষা! সংস্কৃত শ্রস্থ সকলে 

বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধদর্শন অধিকতর পাণ্ডি- 
ত্যের সহিত পুজ্খান্গপুঙ্খরূপে মীমাংসিত ₹ই- 

য়াছে। পালিগ্রস্থ সকলে সাধারণের বোধগম্য 

অনার গন্প, টীকা, ইতিবৃত্ত বা সহজ সহজ 
মত দকল দেখিতে পাওয়া যায়। ম্তরাং 

পাঁলি অপেক্ষা সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অধ্বিক 

প্রামাণ্য । 
৩। কৃটার্থ দার্শনিক মত সকল অস্ফ,ট 

পালিভাষায় বিবৃত করা সহজ হইত না। 
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ওদিকে সংস্কৃত পরিক্ষট, পগ্ডিতগণের আদ্ৃত 

আর্ধজাতির সাধারণ ভাষা বিদ্যমান 

থাকিতে পালির পরিবর্তে সংস্ক ত ভাষা ব্যব- 

হার করাই যুক্তিসিদ্ধ। 

8| সিংহলীয় বৌদ্ধগণ আপনারাই 
স্বীকার করে যে, বৌদ্ধধর্ম প্রচারের তিনশত 

বৎসর পর পর্যন্ত তাহাদের দেশে কোন 

গ্রস্থের ব্যবহার হয় -নাই। এবং পালিগ্রস্থ 

সকলের প্ররুতি পরীক্ষা! করিলেও বুঝা] যাঁয় 

যে, মগধ হইতে সংস্কৃত গ্রন্থ আনাইয়! তাহাই 

অন্থবাদ করিয়া বা তাহার ছায়া লইয়! পালি- 

গ্রন্থ সকল রচিত হইয়াছে । 

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন,-- 

চৈতন্য আপন মত সাধারণ লোকের নিকট 

প্রচার করিবার সময় বাঙ্ষ'ল! দেশে বাঙ্গালা, 

উড়িষ্যা দেশে উড়িয়া! এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে 

হিন্দি বাবহার করিতেন? কিন্ত গ্রস্থাদি সংস্কুত 

ভাষার রচন] করিতেন । পঞ্চদশ শতাব্বীতেও 

সংস্কৃতের প্রভাব এত অধিক ছিল । 

থ্রী জন্মের ছয়শত বৎসর পূর্বে সে 

ভাষার গৌরব ও ক্ষমা কত অধিক ছিল, 
অনুমান করা যাইতে পারে। সে সময়ে 
দর্শনশান্গ রচনা! করিতে আর্ধা-সস্তান সংস্কৃত 

ভাষার উপেক্ষ! করিবে, বিশ্বাস কর! সহ 

নহে। | 
সংক্ষেপে ডাক্তার রাঙ্গেন্দ্রললের মত 

এই যে, 

১। শ্রীঈজম্মের ছয়শত বৎসর পূর্বে সংস্কৃত 

ভাষার গৌরব অত্যন্ত অধিক ছিল, ৫ 
সময়ে দর্শনশান্্র লিথিতেও বৌদ্ধেরা সংস্কৃত 

ভাষা অগ্রাহ্য করিবে, বোধ হয় ন1। 

২1 শাক্য যখন যে দেশে ধর্ম গ্রচার 

. করিতে যাইতেন, তখন সেখানকার ভাষ! 

ব্যবহার করিতেন) সুতরাং তিনি কেবল 

নব্যভারত | 2৮. 

পালিভাষ। ব্যবহার করিতেন, বিশ্বাস হয় না, 

বিশেষতঃ তখন গাথা ভাষা ব্যবহার হইত, 

পালি ভাষার জন্ম হয় নাই। 

৩। অশোকের রাজত্বকালে যে মহা'সজ্ধ্য 

নমাহত হয়, সেই সময় ও তাহার পূর্বে বৌদ্ধ- 
ধর্মের আপ্তগ্রন্থ মকল রচিত হইয়াছিল, তখ 

নও পালি ভাষার উৎপত্তি হয় নাই। স্বভরাং 

পলি বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রামাণথা নহে। 

&। চীন দেশীয় বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল পা্গি 
বা ভোট ভ'ষা হইতে অনুবাদিত নহে, 

স্ব ত হইতে অনুবাদিত ; ইহাদিগের কেহ 

কেহ খ্রীষ্টের প্রথম শতাবীতে অন্ুবাদিত 

হইয়াছিল, স্থতরাং শ্রী জম্মের বছদিন পূর্ব 
হইতে সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রচারিত ছিল। 
তখনও দিংহলের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ সকল পালি 
ভাষায় অনুবাদিত হয় নাই। 

৫। যেসকল সংস্কৃত গ্রস্থ চীন ভাষায় 

অনুবাদিত হইয়াছিল, তাহাদিগের যে নাম, 

আমাদিগের বর্তমান সংস্কৃত বোগ্ধগ্রস্থগুলির 

সেই নাম । হ্তরাং ইহারাই প্রচীন আপ্ত 

বৌদ্ধ গ্রন্থ । 
৬। চীন বুদ্ধ চরিত পালি বুদ্ধ চরিতের 

অনুবাদ নহে। সংস্কৃত ললিতবিস্তর হইতে 

উহ্নার অনুবাদ হইয়াছিল । অন্ুবাদ শ্রীষ্টের 
৭০ অন্দে হয়। সুতরাং তাহার বছ পূর্বে 

ললিতবিস্তর লেখা হইয়াছিল। ললিত- 

বিস্তরের উপক্রমণিকাতে প্রমাণ করা! হুই- 
য়াছে, কালাশোকের মময় ললিতবিস্তর 

লেখ! হয়, বুদ্ধের নির্ববাণের ১০০ বা! ১৪০ বৎ 
সর পরে কালাশোক রাজত্ব করিতেন । 

৭। যে ভাষায় ললিতবিস্তর লেখা, সেই 

ভাষায় মহাবস্ত প্রভৃতি অন্যান্ত গ্রস্থও লেখা, 

তরাং তাহারাও ললিতবিস্তরের সম-লময়ে 

লিধিত হুইয়াছিল। 
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৮। সত্য বটে, ললিতরিস্তর প্রভৃতি গ্রস্থ 

গাখ্যায়িক, অতুযুক্তি প্রভৃতি দোষে কল- 

ক্কিত। পালিগ্রন্থ সকলেও সেই সব দো 

যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ললিতবিস্ত 

রের উপক্রমণিকাঁতে ডাক্তার রাজেব্্রলাল 

লিথিয়াছেন যে, ছুই খানি পুম্তক একত্র 
করিয়া বর্তমান ললিতবিস্তর লিখিত ইই- 

য়াছে। একখানি প্রাচীনতর গাথা ভাষ!র 

কবিতায় লিখিত, আর একখানি গদ্যে 

লিখিত। গদ্য গ্রস্থকার আপনার মতের, 

যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য পূর্বতন গাথা 
স্থানে স্থানে উদ্ধত করিয়াছেন । 

ডাক্তার রাজেন্দলাল ভারও বলেন, 

কনিষ্ষ সমাহুত বৌন্ধ সংঘে ললিতরিস্তর 

রচিত হইয়াছিল, বোধ হয় না। সে সমিতিও 

চীন অনুবাদের ব্যবধান বষ্টি বৎসর মাত্র । 
অন্য ভাষায় অন্থবাদিত হুইবার উপযুক্ত 

প্রামাণ্য প্রস্থ হইতে অনেক অধিক সময় 
লাগে। স্ুতরাং অশোক সংঘের সময় ললিত- 

বিস্তর রচনা হওয়া সম্ভব । কিস্তশকোর 

ুৃত্যুর এত দিন পর পর্যানস্ত শাক্যের জীরন- 

চরিত লিখিত হয় নাই, বিশ্বাস হয় না 

অধিকস্ক তাহার পুর্ব হইতেই শাকের 

জীবনবৃত্ত প্রাসাদ মন্দিরে অঙ্কিত ও খোদিত 

হইত। বোধ হয় কালাশোকের সমাহৃত 

বৌদ্ধ সংঘে ললিতবিষ্তর (বর্তমান গ্রস্থ ) 
প্রামাণ্য প্রস্থ রূপে গৃহীত হইয়া থাকিবে। 

গ্রবং গাথা ভাষায় রচিত যে বুদ্ধচরিত লইয়। 

'এই প্রস্থ রচিত হইয়াছিল, শাক্যের মৃত্যুর 

অবাবহিত পরে ষে সমিতি হইয়াছিল, তাহা- 

তেই ভঁহা রচিত হইয়া থাকিবে । এন্সণে, 

এই ছুই জন আচার্যের মত একটু বিশেষ 

ক্লিপে পরীক্ষা করিয়া! দেখ! যাউক। 

হজ্জসন্ন সাহেবের চতুর্থ যুক্তি তাদৃশ 

নহ্যভারত | ১ম খণ্ড. ১০ সংখা? | 

সবল বলিয়া বোধ হয় না। সিংহলীর 

বৌদ্ধগণের কথামত ঘদ্দেশীয় বৌদ্ধগ্রস্থ মকল 
অনেক দিন পর্য্যস্ত লিপিবদ্ধ হইয়া না 

থাকিলে তাহ'দিগের প্রাচীনতাঁর অপহ্ুব হব 

না। তাহারা বলে, বহুদিন পর্য্যস্ত তদ্দে- 

শীয় গ্রন্থ সকল লেকের] মুখে মুখে শিখিয়া 

আসিছেছে। একথা জবিশ্বান করিবাব 

কোন কারণ নাই, এবং লিপিবদ্ধ না করিয়। 

মুখে মুখে শিখিয়া রাখিলে যে গ্রস্থের গ্রন্থ 

নই হয়, ভাহাও নহে। এইরূপে শত শন 

বৎসর বৈদিক গ্রন্থারলী আর্ধ্য সমাজের 

প্রচারত হইয়া আঁনিয়াছে। লিপিবদ্ধ হয় 

নাই বলিয়া কেহ তাহাদের প্রাচীনতা অন্বী- 

কার করে না। কোন্ কোন্ পালি বৌদ্ধ- 

গ্রন্থের ভাষ। ও গ্রকৃতি পরীক্ষ। করিয়। তিনি 

পালি গ্রন্থ সকল সংস্কতের পরস্তন স্থির 

করিয়াছিলেন, তিনি বেন নাই। এরগ 

অবস্থার আমরা কিন্তু বলিতে চাহি না। 
পালি গ্রন্থ মাত্রই যে সংস্কৃত গ্রন্থ মালের 
পূর্বতন, একথা কেহ বলেন না। পালি 

আণ্ত গ্রস্থেরও যেকোন কোন খানি একবার 

পালি হইতে সিংহলীয় ভাষায় অন্বাদিত্ত 

হইয়! আবার পালিভ'ষায় পুনরন্বাদিত 

হইয়াছে, ইহা অনেকেই শ্বীকার করেন । 
সে সকল রথ! কিছু পরে সারস্তার বলা 

যাইবে। 

যে মময়ে বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল পালিভাষায় 
রচিত হইয়/ছিল বলিয়া! পালিবাদী পিতগ৭ 

অনুমান করেন, সে কোন্ সময় নিত না 

হইবার পুর্বে সে সময়ে পালি কট বা অস্ফ,ট 

ভাষ। ছিল,বল। যাইতে পারে না। আর প্রাকৃত 

ভাষা! বলিয়৷ কোন সময়ে পালি ভাষার দার্শ- 
নিকের কূটমত বিবৃত কর] যাইতে পারিত নাঃ 

ইহা! কেহই বলিতে পারেন না। আমাদের 
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বাঙ্গালা ভাষায় গ্রস্থ রচনা বহুদিন আরম্ভ 

হয় নস, তথাপি বাঙ্গাল ভাষায় দর্শন শাসক 

রচন] বা অনুবাদ কর! কঠিন বলিয়া বোধ 

হয় না। বিশেষত? প্রান্ত ভাষার সহিত 

সংস্কতের যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, যত দিন সংস্কতু 

ভাষায় দার্শনিক পারিপাষিক শব্দ সকল 

ভখবি'ত রহিবে, ততদিন ভার'ব্ষাঁয় আর্ধয 

কাঁতি-বাবহ্াত কোন 'প্রারুত ভাষায় দার্শনিক 

গ্রন্থ রচনা করা ছুক্ষর হইবে না। 

শশকাসিংহ ইতর সাধারণ সকলের নিকট 

আপন মত প্রচার করিতেন । ধর্খ্বের 

ভিত্তি দর্শন শাস্ত্রের উপর স্থাপিত করিতে 

হইলেও সাধারণ লোকের নিকট ভিত্তির 

দার্শনিকতা দেখাইয়া ধর্ম প্রচার করিতে হয় 

না। সাধারণ লোকে সেসব চাহে না, সাধা- 

রণকে ভাবে চালিত করিতে হয় । সকল 

দেশীয় সকল সময়ের সংস্কাবকেরা এই 

সত্যের উপর নির্ভর করিয়া আপন আপন 

মত প্রচার করিয়াছেন । শাকাসিংহ যে 

উপায়াস্তর অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার 

কোন প্রমাণ নই । ডাক্তার ডেভিভস্ বলেন, 

«প্রাচীন বৌদ্ধধন্মে দার্শনিক মত অতি অল্প 

দেখিতে পাগয়া যাঁয়।” সাধারণ লোকের 

নিকট দার্শনিক যুক্তি দেখাইতে হইলেও 

অতি নহুজ সাধারণ বোধগমা যুক্তি ব্যবহার 

করিতে হয়। এইরূপ যুক্তি পাঁলিভ।ষায় 
প্রকাশ ক্ষমতা হজসন্ ব1 রাজেন্্রলাল কেহই 

অল্বীকার করিতে পারেন নাই। পণ্ডিত- 

দিগের একটু কুটতর্কের আবশ্যকতা স্বীকার 

ন্নধ্যভারত। ৪ 8৮৫ 

করি। কিন্ত তাহা হইলেও পালি ও সংঙ্ষত 

গ্রন্থ সকলের সমসামর়কত। মাত প্রম'ণ 

করা হয় । পালি গ্রন্থ বে সংক্গতের পরন্ত্রন, 

তাহার কোন প্রমাণ হয় না। দার্শনিকের 

মতের সহজতা ব! কুটতা! অনুসারে গ্রস্থ রচন'- 

কাল নিরূপণ করিতে হইলে, সহজ্জ মতই কুট 

মতের পুর্বাতন বলিয়া শ্বতঃই অনুমান 

করিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু পুববমত বিচার 

করিলে একই সময়ে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের 

নিকট সঙ্গজ ও কুট উভয় মতেরই গ্রচার স্ব 

হয়। এই সকল যুক্তির মূলে একটা গুরুতর 

স্দীকার্যা নিহিত রহিয়াছে, মেন শাকাসিংহ 

কোন নূতন দর্শন শাস্বের উত্তযবন করিয়া- 
ছিলেন এবং আপন দার্শনিকমত প্রতিপন্ন 

করিবার অন্য সর্বাদা ব্রা্গণ পণ্ডিতগণের 

নহিত তাহাকে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হুই- 

য়াছিল। কিন্তু দর্শনশ[ম্ে শাক্য নুতন 

কিছুই উদ্ভাবন করেন নাই, প্রাচীন'সময়- 
পালত ত্রাহ্গণ পঞ্ডিতগণের অন্গমোদ্দিত মত 

সকল নুতন ভাবে নুতন বেশে সাজাইয়। 
তাহা হইতে তিনি কিছু নুন একটী ধর্শী- 

মত বাহির: করিয়াছিলেন । তাহার পূর্বতন 

দার্শনিক ও ধশ্মমত্ের সহিত ত"হার মতের 

সাদৃশ্য বা পার্থক্য কত ছিল, সময়াস্তরে 

আলোচনা করা যাইবে। শাক্যকি করি- 

য়াছিলেন, কি বলিয়াছিলেন, তাহার সহিত 

হিন্দুসম'জের কি মম্বদ্ধ ছিল, এ বিনয়ে 

নান। প্রকার ত্রাস্তমত অদ্যাপি' প্রচলিত 

আছে। (ক্রমশঃ) 
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ভিক্ষা-_শ্রীচন্্রনীথ বন্দোপাধ্যায় 

প্রণীত, মূল্য %.। চন্দ্রনাথ বাবু সহ্ৃদয় 
লোক, অঙ্গের ছুঃখে ইহার প্রাণ অর হয়। 

কিন্তু এতদিন পরে ন্সুরেন্দ্রকাহিনী না 

প্রচার করিলেও চলিত। «শুন হে স্মুরেন্দ্র 

ভারতের চন্দ্র”-_স্ুরেন্দ্র ভারতের চন্দ্র, ইহ] 

আমর! শ্বীকার করি না। এই প্রকার অতি- 

রিক্ত প্রশংসায় এ দেশের অনেকের উন্নতির 

পথ কুদ্ধ হুইয়ছে। চন্দ্রনাথ বাবু এ প্রকার 

বৃথা চেষ্টা পরিত্যষগ করিয়া ভাল বিষয় 

লিখিতে চেষ্টা করিলে, এপথে তাহার ক্রমে 
কুতকার্ধ্যত। লাভের সম্ভবনা! আছে। 

২। যানবচরিত্র ও প্রতিজ্ঞার ফল-__ 

বরিবাসরীয় ছাত্র সমাজে পণ্ডিত শিবনাথ 

শান্ত্রী কর্তৃক বিবৃত উপদেশ । ছাত্র সমাজ 
উপদেশ গুলিকে স্থায়ী করিয়। দেশের পরম 

উপকার করিতেছেন । শিবনাথ বাবুর যত 

গুলি উপদেশ আমরা দেখিয়াছি, তাহাদিগের 

মধ্যে এইটী অতি উপাদেয় ও সারগর্ভ হই. 
রাছে। দৈনিক জীবনে এই প্রকার উপ- 

দেশে অনেক উপকার হইয়া থাকে । ঈর্বর 
শিবনাথ বাবুর কার্য করিবার শক্তিকে 
আরে! বৃদ্ধি করুন । 

৩। কৌরব-কলঙ্ক কাব্য-_প্রথম খণ্ড, 
ভ্রযোগেন্ত্রনাথ বিদ্যাত্ত বিরচিত। মূল্য 
আট আনা। ১২৮৯ সালে মুদ্রিত। 
গ্রশ্থের প্রারভ্েই উৎসর্গ--উৎসর্গের মধো 

এই কথা গুলি-_-“কিন্তক হুঃখের বিষয় 
নৰ্য শিক্ষিতা মহিলাগণের আচরণে 

সময়ে সময়ে বড় আঘাৎ পাইয়। থাকি, 

১। এক্ষণে আমাদের দেশের যে সকল মহি- 

লাগণ শিক্ষা পাইতেছেন, তাহারা সংসারের 

পৃতিগন্ধময় অহঙ্করের নিকট আত্ম বিক্রয় 

করিয়। উন্নতির পথে কর্টক রোপণ করিতে- 

ছেন, কিন্ত যখন আর্ষ্যে, আপনার বিনয়।- 

বনত ও শাস্ত মূর্তি এবং অহমিকাশূন্ স্গিপ্ধ- 

ভাব মনে পড়ে, তখন এ দেশকে বিশেষ 

গৌরবান্বিত মনে করি। এই বঙ্গীয় রমণী- 
গণের মধ্যে আপনি বিধাতার এক:অপূর্বব 

স্ট্ি। জগৎ আপনাকে জানুক বা জানুক 
আপনার অস্তিত্বে এ দেশের গৌরব অনেক 
বর্ধিত হইয়াছে । সংক্ষেপে বলিতে গেলে, এই 

বলিভে পারি, আমি আপনার হৃদয়কে ভাল- 

বাসি,._-আপনার প্রতিভাকে পূজা করি-- 

আপনার প্রখর বুদ্ধি ও ন্ুৃতীক্ষ বিবেচন। 
শক্তিকে সম্মান করি,-আর আপনার পবিভ্ত্র 

আত্মাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি। কিন্তু এ 

মন্ত প্রকাশ করিবার উপায় নাই নাই ;-- 

আমি দীন, মুর্খ-অজ্ঞান,_ বুদ্ধিহীন |” এই 
সমস্ত পদ গুলি ১২৮৬ সালে প্রকাশিত শরচন্দর 

প্রণেতার “সোপান” প্রথমন্তরের উৎসর্গ 

হইতে অনুমতি না লইয়| ও উদ্ধ তের চিহ্ন 
“” নাদ্িয়। তোল] হইয়াছে; মধ্যে মধ্যে 

কেবল ছুই একটী শব পরিবর্তন করিয়া দেওয়] 
হইয়াছে। পুস্তকের প্রথম পৃষ্ঠাতেই যিনি এই 

বিদ্দা। প্রকাশ করিয়াছেন, ভাহার চ্যায় অবি- 

বেচকের পুস্তক ন! লিখিলেই কি চলে না? 

শরচ্চন্ত্র-প্রণেতা হয়ত এ জন্য কিছুই করিবেন 

না। কিন্তু বঙ্গীয় সমাজে একপ লোকের 

আদর হওয়া উচিত নহে। গ্রস্থকার-শ্রেণীতে 



ফাক্ঠন। ১২৯1) 

এরূপ খ্বণিত লোক আছেন, ইহ! ভাবিতেও 

আমরা লজ্জিত হই। এপ পুস্তক সমালো- 

চন] করিতে হইলে দেশের সমস্ত গ্রন্থকার- 

দিগকে সমালোচন! করিতে হয়; কারণ 

এই পুস্তকে লেখকের নিজের কিছু আঁছে 

কিনা, সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। 

নিঙ্গের যাহা আছে টা অপাঠ্য । এখ|নি 

কৌরব-কলঙ্ক নে, (ঠবজ কলঙ্ক ?”) 
৪1 ভাষা শিক্ষা মূলা 1/০, পুস্তকে 

গ্রস্থকারের নাস নাই। পুস্তক খানি ইতরাছি 

ধরণে লিখিত। পুস্তক খানিতে গ্রন্থকর্তী 

অনেক বিষয়ের প্রশ্ন তূলিয়াছেন, কিন্তু সকল 

প্রশ্নের উত্তর পাইবার পথ পরিষ্কার করিয়া 

দেন নাই। কোন্ ভাষা হইতে নিয়লিখিত 

পদগুলি গৃহীত হইয়াছে, জিজ্ঞম] করিয়াছেন, 

এবং পরে শব্দের তালিকা দিয়াছেন, কিন্ত 

বালকের! কি উপায়ে তাহ] জানিবে, তাহা 

বলিয়া দেন নাই। এক স্থানে গ্রন্থকার বলি- 

য়ছেন, যেমন মাতা পিতা, ফল মূল, পিতা 

পুত্র,একত্রে বাবস্বত হয়ঃ এই রূপ গিশ্নলিখিত 

শন্দবের পর কোন্ কোন্ শব্ধ ব্যবহৃত হয়,__ 

কালী, সতা, ঝড়, দধি, ইত্যাদি । বালকেরা 

তাহা জ।নিয়। কি করিবে ?--আাঁমরা বুঝিলাম 

না । এরূপ বৃথা কতকগুলি অর্থ-শুণ্য কথা 

দ্বারা কি ভাষার পারিপাঠ্য বৃদ্ধি হয়? বর্ণ 

বিন্যাসে? লিখিয়াছেন--ণত্ব ও যত্ব গ্রকরণের 

নিয়ম সমূহ ভালরূপ জানা না থাকাতে 

অনেকে ন, ৭ শ, ষ)-ও স প্রভৃতি বর্ণধুক্ত 

শবা লিথিতে ভুল করিয়া থাকে । এ ঠিক 

কথা । কিন্ত আমরা জিজ্ঞাস! করি, ৩টী শ 

ও ২টী ন না থাকিলে কি বাঙ্গলা ভাষা 

শিক্ষার পক্ষে ফোন ব্যাঘাত ঘটে ? ধাত্যর্থ 

বোধের জন্য বাহার ব্যতিব্যস্ত, তাহাপিগকে 

আমর! ঝলি, বিদেশী ভাষা হইতে নুতন 

মবাভারত। 8৮৭ 

শব না আনিলে কখনই ভাষার উন্নতি 

হইবে না, এবং সকল উন্নত ভাষাই নান! 

ভাষার মিশ্রণে হ্যই। বাঙ্গালা ভাষাতেও 

তাহাই হইতেছে, এবং হইবে । এখনই 

এরূপ কত শব্ধ আনিয়াছে, যাহাতে প্রাচীন 

ধাত্যর্থ পাওয়া যায় না। বাঙ্গল। ভাষার 

অনেক শবও কালে এমন হইবে যে, প্রাচীন 

ধাতার্থের সহিত তাহাদের অর্গের মিল থাকিবে 

না! । এরূপ এখনই হইয়াছে, কালে আরো) 

হইবে । কোন ভাষার বাকরণ ধাহার। লেখেন, 

তাহাদিগকে এগুলি বিশেষ রূপ চিন্তা করিয়। 

দেখ। উচিত । বান্ধ!তার আমলে মাহ! ছিল, 

তাহ।ই যে চিরকাল চলিবে, এমন কোন কথা 

নাই। বাঞগগাল। ভাষা সংস্কৃত ভাষাপেক্ষাও কালে 

উন্নতি হইবে, আমাদের বিশ্বাস। যে ভাষা 

কালেএমন হইবে, সে ভাষাকে এরূপ ণত্ব ষত্বর 

শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখা সঙ্গত বোধ হয় 

না। অন্যান্ত দিকে বাঙ্গালা ভাষার যেমন 

উন্নতি হইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে কথায় কথায় 

বিসর্গ ব্যবহার, ণ ও শ লইয়া গোলফোগ 

একব'রে তুলিয়া দিলে ক্ষতি কি? ইহা 
ওুরা কিছুই কঠিন নহে। ৯ র'খারও কোন 

আবশ্যকতা নাই, ছুট! “ব" রাখারও প্রয়ো- 

কন নাই। এসকল লইয়া সময় নষ্ট না 

করিয়া অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করিলে ভাষা- 

সম্বন্ধে অনেক উপকার হইতে পারে | 

বাঙ্গালা ভাষা যেরূপ দড়াইয়াছে, 

কেবল সংস্কৃত ধহার! জানেন, তাহার আর 

ইহার ব্যাকরণ! লিখিতে অধিকারী নহেন। 

আমর ভাষাশিক্ষা পড়িয়া সুখী হইলাম, 
এ গ্রন্থকার ইংরাজি ভাষায় বিশেষ কৃতী। 

তিনি বিরাম, মিশ্রবাকা, জটিলবাক্য ইত্যাদি 

সম্বন্ধে যাহ! লিখিয়াছেন, কোন বাছগল। 

ব্যাকরণে তাহা লাই । গ্রন্থকার ভাষ। শি? 
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লিখিতে অনেক পরিশ্রম স্বীক!র করয়াছেন, 

রর নব্যভারত্ ৷ (১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা ॥ 

ছাত্রের এই ক্ষুদ্র পুস্তকখ[নি একবার পড়িয়! 

তাহার যথেষ্ঠ পরিচয় জাষ রা পাইলাম)। দেখা উচিত। 

লিস্ক তাহাকে আবে! 

হইবে । বাঙ্ষল্রাভাঁষায় রচিত 

উহাকে পড়িতে হইবে, এবং পরে ভাঁষা 

শিক্ষার উন্নতি করিতে হইবে । ভাষা- শিক্ষা 

মোটের উপর ভাল হইরাছে। কিন্ধ ইহাকে 

তারো। ভাল করা চই। গ্রন্থকার যদি 

এই বিভাগে সমস্থ চিন্তা ও অধ্যবসায়কে 

নিয়োগ করেন, 

ছারা বাঙ্গাল! 

হইবে। 

৫ | কবিতা-কুন্দ্ুম মাল 1- শ্রীমুন্সী আবদুল 
আল। কর্তৃক গুণীত। বাঙ্গল! ভাষার উন্ন- 

তির জন্য একজন মুসলমান চেষ্ট1! করিভে- 
ছেন, ইহা বড়ই ন্থখের বিষয় । গ্রস্থকার নুতন 
লেখক বটে, কিন্ত তিনি একেবারে ক্ষমতা- 

হীন নছেন। গ্রস্থকর নিজের উপর নির্ভর 

করিয়৷ এতদূর উন্নতি করিয়াছেন, ইহা বড়ই 
খের বিষয়। আমরা আশ করি, কালে 

তাহার লেখনী হইতে অপেক্ষাকৃত আরে। 

ভাল পুস্তক বিনিস্যত হইবে । 

৬। 

কলে তার 

জনেক উপকার 

তবে 

ভাষার 

48 10150098189 01) 1110021107 

1)7 0. 0. ৪০] :-আমরা এই পুস্তক 
খানকে প.ঠ করিয়া ্থরখখী হইলাম; বাঙ্গালা 

ভাষায় রচিত হইলে ভারে সুখী হইতাম । 

মস্তিষ্কের চালন!র সহিত্র শরীরের ঢালন। 

ন] হওয়ায় এবং প্রেম প্রভৃতি বৃত্তির উপযুক্ত 

পরিচালনা ন। হওয়ায় আম'দিগের দেশের 

ছাত্রজীবন যে ক্রমেই দূষিত এবং অকর্রণ্য 
হইয়া যাইতেছে, এ বিষয়ে আম'দিগের 

একটুও সল্লেহ নাই। গ্রস্থকারের এই বক্ত- 
তাটাতে অনেক ছাত্রের উপকার হইয়াছে, 
&ঞবং হইবে ।. আমাদের দেশের প্রত্যেক 

পরিশ্বম করিতে র 

নকল পুম্তক | লঙ্ক'কাণ্ডং শ্রীযুক্ত হবীবর বেদাত্তবাগীশেন 

1 

৭| মহধি বাল্ীকি বিরচিত রামায়ণ -. 

অন্ুবাদিতং 1 এখ'নি রামামণ বটে,কিন্ত ইহার 

( ম'রক সেই চীন সময়ের রাম নহেন। [ 

স্পেস পাদ 

বর্তমান সময়ে আম'দের $দশে রামরাবণে ষে 

যুদ্ধ চলিতেছে, তা!রই কাহিনী ইহাতে লিপি- 

বদ্ধ হইতাছে । বলা বাহুল্য যে, পুস্তকখানি 

ব্যঙজগেক্তি পূর্ণ । হৈলিকনন্দন প্রভৃতির চিত্র 

লে স্ুখপাঁঠা হইয়াছে । ক্লাম যে কোন 

ব্যজির ন[ম, তাহা নকে। দেশের এক শ্রেশীকে 

রাম বলা হুইয়ছে। ইহাতে পুস্তকের কিছু 

সৌন্দর্য বিনষ্ট হইয়াছে । এই পুস্তকখানির 
ভাষা কিছু প্রাচীন ধরণের হইয়াছে, এই 

জন্য সকলের নিকট ভাল লাখিবে ৭ । 

আধুনিক বাঙ্গালা ভাষাকে বাহার আদর! 

সহকারে পাঠ করেন, সে ক!লের বাঙ্গালা 

তাহাদিগের নিকট হাসির ভিনিষ। পণ্ডিতী 

বাঙ্গালার আদর জার থাকিতে পারে না। 

সহজ বাঙ্গালায় এ পুস্তকখা্ন লিখিত হইলে, 

অনেকের উপকারে আমিত। কারণ, ইস 

উপযুক্ত সময়ের উপযুক্ত জিশিষি। বর্ত- 

মান সময়ের রাজনীতির অনেক কুটতত্ব 

ইহাতে সমালে।চিত হইয়াছে। এই পুস্তক 

পাঠে আড়ম্বরপ্রিয় বঙ্গ লন'জেরঙ বিলক্ষণ 

উপকার হইবে | গদা-বাঙ্গে|ক্তিতে রাজনীতি 

সম[লোচন। বাঙ্গল। ভাষাতে আর হয় নাই। 

এ সম্বন্ধে এখানি বিশেষ চিস্তাশীলতার, 

পরিচয় দিরাছে । আমর! আশা করি, স্- 
লেই পুস্তকখানিকে পাঠ করিবেন । 

অন্যান্ত পুস্তক এবং পত্রিক1 ক্রমে সমা- 

লোচিত হইবে। 



একতা । 

*দেখ তূচ্ছ তৃণগুচ্ছ হইর়। মিলন, 
বাধিয়। রাখিতে পারে, তুর্ববার বারণ!" 

একতা সমাঙ্গতত্বের ও ধর্মনীতির একটী 

অতি প্রয়োজনীয় কথা । অনেকে ইহার 

সারবত্ধ! বুঝিয়। সমজ বিবিধ প্রকারে ইহার 
গুণ বর্ণনা ও দৃষ্টান্ত” দারা ব্যাখা! করিয়! 
গিয়াছেন। গ্ুতরাং এখন আর ভদ্রেপ কোন 

চেষ্টা নিশ্পয়োজন। একতার মহত্ব এখন 
সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। মিলনের 

তাৎপর্ধয অঙ্জেরাও বুঝিতে পারিয়াছে । সেই 
অগ্তই "দশে মিলে করি কাজঃ হারি জিতি 
নই লাজ* “দশচক্রে ভগবান ভূত, ইত্যা- 
কার নান। প্রকারের কথার স্যতি হইয়াছে। 
ফলতঃ কোন সাধারণ উদ্গেগ্ত সাধন করিতে 

হইলে তাহাতে দশজন লোকের ষে মিলন 

আবশ্যক এ তথ্য এখন সকলেই বুবিয়াছে। 

কিন্ত তথাপি আমাদের একতা নাই, আমরা! 

একতার মহত্ব বুঝিয়া৪ অদ্যাপি একতা 
সাধন করিতে পারি নাই।- একতার অভাবে 

আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব, জাতীয় বল ক্রমে 

লোপ হইয়। আপিতেছে--সমাজ বিপর্যস্ত 
হইয়া যাইতেছে । ফলতঃ যদি এখন নির 

পেক্ষভাবে সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, 
তাহ! হুইলে, একতার পরিবর্তে সমাঙ্গ যে 
এখন কেবলই সান্প্রদারিকত। দ্বারা উচ্ছিন্ন 

হইয়া যাইডেছে, ভাঙা স্পষ্ট জানিতে পারা 
ধায়। ঘঙ্দধি একতা আবর্ক, তবে এত 

সাব্দারিকতা বাড়িচতছ্থে কেন? 
এই. পরিদৃতযান 'ছিশ্বর্যাপার অসংখ্য: 

তাকে গ্াহাদের জা।বগেচর.ও জনগেরাপে 

বর্তযাম হইলেও মূলে যে এক, তৎপ্ছে? 

কোন.নংশর নাই। এক এক প্রকার-বৈজিক' 

পদার্থ হইতে সমণ্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ অগত্ের 
স্যতি হইয়া স্থিতি, সংহার পর্যযায়জমে 
সাধিত হইতেছে । ভৌতিক বিপ্লব ও উপ, 

পরবে জড়জগৎ্ অসংা আকারে বিদামান 

হইতেছে। ইহ্ারই খধ্যে আবার হুদার 

একত্র শৃঙ্খল] দেখা যাইতেছে। একস 
হইতেই দ্বিত। ত্রিত্ব, প্রভৃতি অসংখাত্ের 

উৎপত্তি হইতেছে, আবার অসংখাত্ব হইতে 

সকলই পর্যায়ক্রমে একত্বে আসিয়া যিলি- 

তেছে। ইহাই প্রকৃতিরপী ব্রক্ষদনাতমের 

ভবলীলা। এই লীলার মধ্যে বর্তমান 

থাকিয়া আমরা আবার আমাদের পৃথক 

প্রাণীলীল। দেখাইতেছি। 

আমাদের প্রাণীলীল! হইতেই সমাজ ও 
জাতির উদ্পত্তি। ভবঙ্লীলা, যাহাকে আমরা 
নিরাপত্তিতে প্রক্ুতিক আবর্তন বলিতে 
পারি, তাহার প্রসাদাৎ্ আমাদের এই মানব- 

সুন্সীলা কয়েকটী সাধারণ নিয়মাবলীতে নিবদ্ধ 
হইয়া রহিয়াছে । এই নিয়ম্াবলীর ফলে, 

সমগ্র মানবঙ্গাতি এক হইলেও, ইংরাজ এক 

জাতি, ফরামি এক জাতি, ইটালিয়ান এক 

জাতি, হিন্দু এক জাতি, এবং হিস্দুর মধ্যে 
বাঙ্গালী আর এক জাতি? এই প্রকারে 

অসংখ্য জাতিভেদ সংঘটিত হইয়াছে । খই 

জাতিভেষ্ব অস্বীকার করিলে আতিত্ব বোধ 

থাকে না, তঙ্গন কেবল মছয্যতবই জামারের 

বিচায়াধীম হইয়া পড়ে । কিন ফোন সন্য 
ব্যক্তি ভাছায় জাতিতব ছাড়িতে সম্মত? প্রন 

প্রস্তাবে জাতিত্বই এখন এক গৌরবের (রিবা 
হইয়া পক্তিক্সাছে। এই দ্বাতিত হইতেই 

২ 
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একত্বের বল অনুভূত হইয়াছে, এবং তাহাই 

মানবীয় স্বাধীনতা বোধের মূল। স্বাধীনতা 
না থাকিলে যে কোন সমাজেরই উন্নতি নাই, 

তাহ। এক্ষণ অনেকেরই আলোচ্য হইয়! 

পড়িয়াছে, এবং সেই আলোচনার ফলে 
নমাজতত্ব ও ধর্মনীতি ক্রমেই নুতন আকার 

ধারণ করিতেছে । নেই একই আলোচনার 

ফলে ইহ! প্রতিপন্ন হইয়াছে যে) দেশের এক 

জন লোক দেশের রাজ নহ্বেন, এবং 

এক বাতির শ্বাধীনতা, শ্বাধীনতা নহছে। 

সাধারণের যে।গ ব্যতীত যেমন সমাদ্দ উৎ্পন্ত্ 

হয় না, সাধারণেব যোগ বাতীত সেইরূপ 

রাজত্বও প্রকৃত রাজত্ব নহে; প্রত্যুত কেবল 

ন্বেচ্ছাচার মাত্র । এই প্রকারে রাজকীয় 

একাধিপত্য জন সমাজে ক্রমেই হেয় হুইয়। 

উঠিয়ছে। পক্ষান্তরে সামাদ্দিকতা ও জাতি 

বোধ দ্বারা বাক্তিগণ্ড শ্বাধীন প্রবুত্তিও সংয- 

মিত হইয়। আসিতেছে । 
নৈসর্গিক নিয়ম দ্বার] মনুষ্য জাতি আদৌ 

নান! ক্গাতিতে বিভক্ত হইয়াছে । সাগর, 

পর্বত, নিবিড়ারণা প্রভৃতি নৈসর্গিক বাধা 

দ্বার জাতি সকল পরস্পর বিভিন্ন হইয়॥ 

গিয়াছে । এই প্রকার বিভিন্নতাই ভাষা 

চে ও ধশ্মভেদের প্রধান কারণ । তৎ্পরে 

আবার আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির 

প্রভিদ--কাজেই মনুষ্য সমাজ অসংখাভাগে 

বিতক্ত হইয়! পড়িয়াছে। নৈনর্গিক প্রভেদ 

ঝপতঃই দেখ যায় যে, একজন, পার্বতা 

গদেলীয় লোক, শাপীরিক ক্ষমতায় ও সাহসে 
দেমন-য়মতল, প্রদেশীয়. লোকাপেক্ষা। শ্রেষ্ঠ, 

ঝু্ছির সুশ্রতায় ও মানসিক: অপরাপর: উন্ন- 

দিতে তজপ নড়ে।। কাজেই ছুই.জলার 
শ্বভার কখনই এক কইতে পারে না। এই 

প্লূুপে পৃথক জাতিত্ব ও সমাজ উৎপন্ন হুই- 

নবাভারত। (১ম খণ্ড ১১খ,মংখা। 

ূ য়াছে । আচার বাবার ও ভাষার পার্থকা 

হেতু জাতিত্বও আবার ভিন্ন ভিন্ন অংশে 

বিভক্ত হইয়। প্রাদেশিক সমাজের ক্রি 

৷ করিয়াছে । স্ততরাং বাঙ্গালী হিন্দুজাতি 

ইইলেও হিন্দুস্থানী হইতে স্বতন্ত্র সমাজভুক্ত 

হইরা পড়িয়াছে। 

অন্য পক্ষে দেখ, যখন পৃথিবীতে নৈস- 
গিঁক প্রয়োজন বশতঃ মনু) জাতি সমাজ্জ 

বদ্ধ হস্ইয়া বান করার আবম্তকতা বুঁঝয়াছিল, 

তখন প্রথমেই সম'জের কেন্দ্রদ্দরূপ এক 

একটী, পরিবারের আবির্ভাব হইয়াছিল । 
| 
৷ প্রথমদ্ধঃ পারিবা,রক শাসন ঘ!র] গৃহস্থের 

) 

। 

। 
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্পীসপীস্প 

আচার ব্যবহার নিয়মিত হয়। আদিম 

পারিবারিক শ!সন. হইতেই ধশ্মের এবং 

গৃহুকশ্শের একত। সিদ্ধ হইয়াছিল । এক এক 

স্থানের অধিবাসী বহু পরিবার এই প্রকারে 
এক এক শাসন নীতির অধীন হুইয়। আপ- 

নাদের জাহার, পরিচ্ছদ, আমোদ প্রমোদের 

বিষর এবং জীবন ম্থখকর করনার্থ আর আর 

যেষেবিষরের প্রয়োঞ্জন, তৎ্সমস্ত বিষয়ে- 

রই সাদৃশ্ত ও একতা রক্ষা করিয়াছিল । 

ইহাই পল্লীনমাজ উৎপত্তির কারণ । এই 

সামাজিক একতা সভাতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 

ক্রমে বিস্তৃত হইয়া! এক দেশের বহুতর পল্লীকে 

একাত্রত করত এক নিয়মাধীন করিয়ছিল । 

এই রূপে জাতীয় সমাজের উৎপত্তি । এক- 

তার বিস্তৃতির চক্র কেন নিপিষ্ট সীমাদ্ব'র। 
আবদ্ধ নহে। ধণন্ধ বিস্তার দ্বারাই তাহার 

পরিচয় পাওয়। গিয়াছে । এই নর অগতে 

মানব হৃদয়ের স্ঞযয় গোরবান্িত পদার্থ আর 
কিছই. নাই) |. পৃথিবীতে 'ধর্মভাব বিকাশের 

মূলই দবাসবন্ধদয়-। মানরীই মানবকে প্রথমে 
এই হায় প্রাপ্ত করাইয়া সর্বাগ্রে পারিবারিক 
ধর্ম শিক্ষা দিয়াছিল। মন্ুষ্যের ভক্তি, 
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প্রীতি ও স্নেহ প্রথমে স্্রীদিগের দ্বারাই কোন বাধা ও ভিন্নতা না মানিয় প্রার 

চালিত হইয়াছিল। ভ্্রীর আছুগতো; সেবা ূ সমস্ত আসিয়! খণ্ডেই বিস্তৃত হইয়। পড়িয়া- 

শুশ্রুযষায়, প্রণর ভাবে বিগলিত হুইয়াই মনষা 

পশুবৎ আচরণে ক্ষার হইয়! দ্লী পুত্রা্দির 

প্রতিপালনে ও রক্ষণে কৃতসঙ্কল্ল হইয়াছিল। 

এই নিমিত্তই আপনার নিমিত্ত যাহ] প্রয়ো- 

| 
] 

ূ 
ূ 
। 

ক্ধন) তদপেক্ষা অধিক দ্রবোর আহরণার্থ । 

মন্ুযা উত্তেজিত হুইয়! ক্রমে কৃষি বাণিজ] 

ইত্যাদির বিস্তাব ার। সভ্যতা বুদ্ধি করিয়। 

উত্তরোন্তর উন্নতির 

করতেছে । কল্পন! দ্বার জড়োপাসনার আদি 

চন! হইয়। থাকিলেও গ্রকৃত ঈশ্বরভক্তি 

হৃদয় হইতেই সমুদ্ুত হইয়াছে । এই প্রকারে 

যেষেদেশে আদ্দিম কালে সর্বপ্রথমে সভা: 

তার সঞ্চার হইয়াছিল, সেই পেই প্রদেশেই 

অগ্রে পৌত্রলিকতার উত্পত্তি। আধ্য- 

স্মিক ধশন্ম বিশুদ্ধ ধশ্ম হইলেও কোন সম'জ 

পৌত্তলিকতার সোপান আরোহণ না করিয়া? 
তাহ! এক কালীন প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। 

পৃথিবীর পশ্চিমাংশে এই রূপে পৌত্তলিক- 

তার পরে গ্রীইধন্মের জাবির্ভাব হইয়াছিল, 

এবং নৈনর্গিক নকল বাধ। অতিক্রম করিয়ী, 

ও ভাষা! ভেদ,জাতিভেদ ইতাদি ন। মায়া 

ধ&ঁ ধর্ম ক্রমে প্রায় সমস্ত ইযুরোপেই বিস্তৃত 

হইয়াছে । ভারতবর্ষে যাহা হইয়াছে, তাহা; 

তেও এ একই নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। 

আর্ষেযরা জড়োপাপন। তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই 

এ দেশে আনিয়ছিলেন, ক্রমে প্রকৃত্তির 

কুপায় শভ্যত্তার উচ্চ সোপানে আরোহণ 

করিয়া ঘের পৌত্তলিক হইম্লাছিলেন । 

বদ্ধদেব অনেক কাল পরে প্রাছুভূ্ত হইয়া 

এই পৌঁতলিকতা ধ্বংস পৃথক বিশুদ্ধ আধ্যা- 

আক ধর্মের হ্ুচনা করিয়া গিয়াছেন। 

সোপানে আরোহণ, 

ছিল। ফলতঃ যে নিয়মদ্বারা পৃথিবীতে 
৷ অথণ্ড একতা দিদ্ধ হইতে পারে, ধন্মই তাহার 

একমাত্র উপায়। বিশ্বপ্রেমই যে ধন্বের মূল 

মকর আমবা নিশ্চয় ধলিতে পারি, যদি 

কখন ৪ পৃথিবীর নান! ভনৈক্য দূর হইয়া 

লোকসমাজে একতা! পিদ্ধ হয়, তবে তাহ! 

সেই ধশ্ম দ্বারাই হইবে । 

হ্বীটবর্্ম পৃথিবীতে বহুকাল প্রচারিত হই- 

যাছে। বৌদ্ধধন্ম তাহাবও পূর্ন হইতে 

চলিয়া আদিতেছে। হবেকেন অদ্যাপি 

গ্রকা সিদ্ধ হয় নাই? পাঠক একতাসিঙ্গ 

না হওয়ার কারণ অবশাই দিজ্ঞানা কবিতে 

পারেন । ভত্তরে শাহ! বলা যাইতে পারে, 

' আমর! ক্রমে বলিয়া যাইতেছি । 

ভাববণঙ্গরূপ বিবেচনা 

০ শশী? পপ শী তত 

1 
। 

সমগ্র মানব সমাজকে একটী গোলকের 

কবিলে, প্রত্যেক 

গৃহশ্থই তাহার কেন্ত্র সরাপ। সমস্ত মানব 

ধন্মই এই কেন্দ্র হইতে বুজাকারে চতুগ্গিকে 

ছুটিতেছে। ছুটিতে ছুটিতে ক্রমে ভাবার 

কাল সাগরে অলক্ষো মিশাইয়া যাইতেছে। 

কান এক জলাশয়ের জলে লোগ্র নিদ্ষিপ্ত 

হইলে, যে পরিমাণ বলের প্রারা এ লোষ্টর 

নিক্ষিপ্ত হয়, সেই পরিমাণ এ লোন পতিত 

হওয়ার স্থান হইতে জলের উপরিভাগে 

তরগচক্র উখিত হইয়া থাকে, ক্রমে জলা” 

শয়ের আয়তনানুপারে ও বীচিচক্রের তার- 

তমান্সারে, পরিধি সকল হয় জলের উপরি- 

ভাগে অলক্ষো মিশাইয়া যায়, না হয়ঃ তটে 

লাঁগয়। প্রতিহত হইয়া থাকে । মানব 

সমাজ অসীম নহে, এবং মানবীয় ধর্মভাবও 

কোন এক জন মহ্থাপুরুষের অসীম বলের 

তাহার মৃতুার পরে এ ধন্ম শ্রীধর্ের ম্যায় । দ্বার! উৎপন্ন হয় না। ধিনি যতই দেবভাব 
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প্রাপ্ত হইয় মানবের ধর্মমশিক্ষা জন্য পৃথিবীতে 

অবতীর্ণ হউন ন। কেন, কাহারই শক্তি অসীম 

নহে। স্থতরাং কাহারও উদ্ভাবিত ধর্ম সমন্ত 

মানব হাদয়কে আলোড়িত করিতে পারে 

নাই । মানবহ্যদয়ও শ্বচ্ছ জলাশয়ের ম্যায় 

সমতল নহে, ইহার অনেক উচ্চতা ও নীচতা 

আছে, প্ুতরাং ঘাঁত প্রতিথাতে বুদ্ধ ও মিশু- 

গ্রঠ্ঠের গ্রচারিত বিশ্বপ্রেম নানা আকার 

ধারণ করিয়। ক্রমে কালের অনস্ত বক্ষে 

মিলাইয়। গিয়াছে । কেবল স্থতি হইতেই 

আবার নুতন নুতন চক্র সমুখিত হইয়া 

সমাজ আন্দোলিত করিতেছে মাত্র। ইহা- 

তেই প্ীষ্টান ও বৌদ্ধ ধন্দাবলম্ী'দগের মধ্যেও 

আবার সাম্প্রণায়িকতার স্ঙ্টি হইয়াছে। 

এমন কি, আমাদের বৃঙ্গদেশে সম্প্রতি যে 

্রাহ্মধর্মের উদ্পত্তি হইয়াছে, তাহাতেও 

সাম্প্রদায়িকতা দেখা দিয়াছে । বস্ততঃ মান- 

রজাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা দূর হওয়া 

সম্ভব ব্যাপার। অন্ধতা ও অজ্ঞতা! ব্যতীত 

বিশ্বপ্রেম সর্বজনীন হওয়ার আশা করা 

যাইতে পারে না। কিন্ত জ্ঞান তরুর ফল 

কে আম্বাদান ন। করিয়া থ|কিতে গারে? 

জঞ।নাম়ূত পাম করিয় এক দিকে আমর” 

বুদ্ধদেবের দেশে থাকিয়া বুদ্ধদেবকে চি- 

নিতে পারিলাম না, বৈরাগ্য ভাবিয়। সকলই 

ওঁদান্য সহকারে উড়াইয়। দিলাম__নির্বধণ- 

মুক্তির প্রকৃত অর্থ কি তাহা পর্য্ালোচন। 

করিয়াও বিবয়াশক্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির সহিত 

'যখোপযুক্ত রূপে মিলন স্থাপন করিতে না 

পারিয়া রুর্দজগতে অকর্মণয হইয়া রহিলাম, 

পক্ষান্তরে জীইধর্মকে প্রাণাপেক্ষ। প্রিক্- 

তষ্ষ ঝ্ঞান করিয়াও ইয়ুরোপ জ্ঞানগর্কে 

পির্ধিত ছুইয়া তাহার বৈরাগ)নীতিয় মর্খব 

 খ্ুঝিডে পারিল না। ম্মতরাং স্বার্থান্ধ হইয়। 

'মধাতারত । (১ম খণ্ড, ১৯শ সংখ্যা । 

অনেক শ্বলেই ঘোর অনর্থ উপস্থিত 

করিল। | 

এইরূপে খশ্ম মানব সমাজে এক] 
সাধনের অতুযুৎ্কুই উপায় হইলেও তত্বারা 
একতা সিদ্ধ হইল না। ভ্বান ও বিশ্বাসের 

তারতম্যান্দারে এক একটী ধরব আবার 

অমংখ্য ভাগে বিভক্ত হইয়৷ পড়িল। মনুষ্য 

সমাজে জ্ত'নের মাহাম্ম্য প্রবল থাকিলে 

এরূপ বিভাগ নিবারণ অসাধ্য । মনসগুষোর 

জ্ঞান রাজা ভনীম নহে; ইহন্দ্রিয়াদির সীমা- 

বন্ধতা ছেতু সময়ে সময়ে স্প্তঃই আমাদের 
জ্র।নের সীমা দেখিতে পাইয়া থাকি । ঈশ্বর 

ও ঈশ্বরের নিয়ম জানিধার জন্য মন্গুযোর 

জ্ঞান কত অসংখ্য দিকেই না ধাবিত হই: 

মাছে! কিন্তু প্রত্যেক দিকেই ইহা পরাস্ত 

হইয়া জাপিয়া শেষে “তিনি জ্ঞানের অতীত" 

বলিয়! প্রবোধ পাইয়াছে। কিন্তু অন্ত 

দিকে দেখ, হৃদয় রাজ্য অসীম বলিয়৷ অনা” 
য়াসেই প্রতিপন্ন হইতে পারিবে । জ্ঞান ও 

বুদ্ধিবল মিলিত হইয়। সময়ে মময়ে মন্ুষ্যকে 

উন্মত্তবৎ করিয়। তুলিয়াছে এবং তাঁহার মুখ 

ঘারা সকল প্রকার মিথ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ গিথ্যা 

“ঈশ্বর ন!ই”? এই কথা বাহির করাইয়াছে। 

ইহাতে ষে মন্গযোর কি প্রকার অশাস্তি 

জন্মিতে পারে, যিনি নাস্তিকদের জীবন 

পরীক্ষা করিয়। দেখিয়াছেন,, তিনিই তাহার 

সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারেন। এর্প 

অশান্তি নিবারণের প্রধান ওষধ হাদয়। 

মহুষ্য হাদয়ই মন্গুষা জগতে ঈশ্বরের রাজ- 

সিংহানন। তিনি এইধান হইতেই তাহার 

অন্তিত্ব ও বিজয় ঘোষণ। করিয়। থাকেন। 
জ্ঞানীর আন তখন অজ্ঞানাদ্ককারে অনৃত্ঠ 

হইয় প্রস্থান করে। বুদ্ধিমানের বুদ্ধিবল 
এখানে তুর্বালতায় শেষ হুইয়। কোথায় মিলা- 
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ইয়। বায়, কেহই বুঝিতে পারে না। বস্ততঃ 

মন্থুষা স্গতে হৃদয়ের ক্ষমতা অসীম, একথ। 
বোধ হয় কেহই অন্ধীকার করিবেন ন1। 

পাঠক, মহ্গষ্যের ছুর্দানত জ্ঞান ও বুদ্ধির 
হুক্মত| দ্বারা মন্থষোর কি প্রকার শহিত সিদ্ধ 

হইতে পারে, তাহা বুঝিবার জন্য একবার 

ইংলণ্ডের প্রধান চিস্তাশীল মহাপুরুষ জম 

য় মিলের শ্বরচিত জীবন বৃত্তান্ত স্মরণ 
করুন | তাহার উন্মত্ত] প্রাপ্ত হওয়ার 

প্রধান কারণ জ্ঞান রাজোর সীম! গ্রাপ্ডি। 

তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, জ্ঞান দ্বারা 

মনুষ্যের উন্নতি যত দূর হইতে পারে, তাহ 
ক সময়ে অবশ্তই সিদ্ধ হইবে; কিন্ত 

তাহার পর মানব জীবনের আর কি বাকী 

রহিল? তখন জীবনভার বহন করা যে 

গ্রকৃত প্রস্তাবেই দুঃসাধ্য হইয়। উঠিবে? 
তখন এই ভাবনাতেই তিনি অধীর হইয়। 

নরকবৎ যন্ত্রণ। ভোগ করিয়াছিলেন । কেহই 

তাহার তদবস্থায় ব্যথাব ব্যথী ছিল না। 

এ ছুঃখ তিনি নিজেই প্রকাশ করিয়া গিয়া 
ছেন। তাহার হৃদয় রাজ্যের কপাট তখন 

সম্পূর্ণরূপেই বন্ধ ছিল। তিনি চিত্তের শাস্তি 

বিধান জন্য একবার কাবা, একবার সঙ্গীত 

এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে এক একটা উপায় 

অন্বেষণ করিতেছিলেন। ক্রমে তাহার জীবন 

যন্ত্রণ। আর সহা হয় না, যখন এরাপ ভাব 

হইয়া উঠিল, তখন হঠাৎ করুণাময়ের করুণ! 

কণা বিতরিত হইল--তাহার হাদয়ের দ্বার 

ভতি সামান্য কৌশলে উন্মুক্ত হইয়। গেল। 

তিনি ছুঃসহ নরক যন্ত্রণা হইতে পরিত্র/ণ 

পাইলেন । 

ফলগঃ মনুষ্যুকে মনষ্যত্ব প্রদান করিতে 

ঘাদয়ই এক মাত্র পদার্থ) জ্ঞান হদয়ের 

বহি সংযুক্ত, অথবা অধিকতর বিওদ্ধভাবে 

মব্য ভারত । ৪৯৩ 

বলিতে হইলে--হদয়ের শাসনাধীন না! হইলে 
মুষ্কে কেবল নরক বগ্রণার দিকেই 
টামিতে থাকে । হায়, কতদিনে যঙ্ুষ্য 
জ্ঞানগর্ব খর্কা করিয়া হদয় মাহাত্বে যোগ 
দিয়। প্রকৃত মন্ুযাত্ব সাধন করিবে! মন্তব্য 
না দেবত্ব? বুদ্ধ, চৈতচ্ত, যিশহী8_ ইহারা 

। মানব জাতিকে কি শিক্ষা দিয়া গিয়ছেন? 
ৰ ইহার! মন্গযাকে কি দেখাইয়! ঈশ্বরের প্রেমে 
'হমন মাতাইয়। গিয়াছেন? অবস্থাই বলিতে 
হইবে. জ্ঞান নহে, বুদ্ধি নহে, ক্ষমতা নে, 
বল নহে- কেবল হাদয়, সীমা-শৃন্ত অনন্তের 
দিকে প্রধাবিত মানব হৃদয়। তাহার! দেখা- 
ইয়াছেন, এই হৃদয়রূপ সিংহাসনেই মহেশ্বর 
শিব উপবি আছেন। তোমরা হ্দয় 

ভুলিয়া কাহার উপাসনা করিতে ছুটিডেছ? 
কাহার অনুসন্ধান করিতেছ? ঈশ্বর? এই 

বিশ্ব ব্যাপারের অধিপতি? তিনি ম্বীন! 

পুরুষ? তিনি আমাদের মা না বাবা? কি 

বলিয়া ভাহাকে ডাকিব? কি বলিয়া 
তাহাকে প্রাণের কথা বুঝাইব? যদি ইহার 
উত্তর চাও, তবে ভাই পাঠক, একবার হাদ- 

য়ের কাছে কর্ণ রাখ। তোমাকে কি এ 

জন্মে কেহই ভাল বাসে নাই? যদি কখনও 

ঘুণাক্ষরেও কাহারও ভালবাসা ( ভক্তি, 

প্রীতি বা লে) পাইয়৷ থাক, ভবে ভাহাকে 

ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর, সহজ উত্তর সহজ 

ভাষার প্রাপ্ত হইতে পারিবে) | 
আমর! জ্ঞানবৃদ্ধি সহকারে ক্রমে পারিব।- 

রিক প্রয়োজন হইতে সামাজিক প্রয়োজনে, 

সামাজিক গ্রয়োদন হইতে জাতীয় প্রয়োজনে, 
এবং জাতীয় প্রয়োজন হইতে অবশেষে মান- 

বীয় গ্রয়োঙ্ছনে আমির উশস্থিত হইন্প/ছি। 
জামর এখন দেখিতে পাইতেছি যে, প্রথমে 

জার! মানবীয়,প্রয়োজন হইতেই পারিবা- 
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রিক প্রয়োজন লাভ করিয়াছিলাম। এক। ন! 
থাকিয়। স্ত্রীর সঙ্গে মিলিয়াছিলাম, উভয়ের 

স্বার্থ এক করিয়াছিলাম, সম্তান পালন করি- 
য়ছিলাম। এক স্বার্থে পাঁচ জনে পাচ রকম 

কাধ্যে লিপ্ত হইয়। গৃহস্থাশ্রম স্থজন করিয়।- 

ছিলাম । ইহাই আমাদের মৌথিক স্বার্থ তা।গ 
অথবা স্ব!৫থের সন্মিলন। প্রত্যেক মনুষ্যেরই 
পৃথক্ পৃথক্ স্বার্থ আছে। এইরূপ পাচ জনের 

পৃথকৃ স্বার্থ হদয় দ্বার] একীভূত হইয়া গৃহস্কা- 

শ্রমের অবতারণা হইল । আমি এক। যে আ- 

হার্যয সংগ্রহ করিয়াছি, তাহ! একা না খাইয়। 

পাচ জনে মিলিয়। খাইডেছি; আবার প্রয়ো- 

জন হইলে যে সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম, অথবা 

সাধারণরূপে অধিক প্রিয়তম, তাহাকে সমস্ত 

দিয়া আপনি অনাহারে থাকিতেছি। 

দুর্ভিক্ষ সময়ে আজিও ম্ুসত্য লোকের মধ্যে 

দরিদ্র বাক্তি সন্ত্রীক অনাহারে থাকিয়া 

সম্তানদ্িগকে আহ্বার করাইয়া থাকেন, ইহ 

বোধ হয় সকলেই জানেন ॥জ্ঞানবান মানব! 

ভূমি জিজ্ঞাসা করিবে? জীবন যুদ্ধে কে পরা- 

জয় শ্বীকার করিতে চাহে? আমি বলিতে 

পারি, তোমার যদি হৃদয় থাকিত তাহ! হইলে 

ভূমি কখনই একথা! ডিজ্ঞা করিতে না। 

বে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার জন্য 

মরিতে কাতর হয় না। প্রক্কুত ভালবাসার 

পাত্রকে পৃথিবীতে রাখিয়া যাইতে পারিলেই 

অনেকে চরিতার্থ হন। পিতা যদি পুত্রকে 

রাখিয়া ইহলোঁক ত্যাগ করিতে পারেন, তবে 

ত্দপেক্ষ। তৃপ্তির বিষয় আর কিছুই নাই। 

পক্ষান্তরে পুত্রশোকগ্রস্ত পিতার অবস্থা 

ভাবিয়া! দেখ। এই 'রলপে মেহের, ভক্তির, 

ও প্রেমের আধার স্বরূপ ভাই, ' ভগ্রী, সী, ও 

সম্তানের সাক্ষাতে মরিতে কাহার না প্রবৃত্তি 

হয় ? কেনা বলিবে বে, ঘদ্দি মরাই আবশ্তক, 

নব্যভারত। 
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তবে যেন এই রূপেই মরিতে পাই? বস্ততঃ 

হৃদয় মনুষ্যের শেষ দিন পধ্যস্ত এই প্রকার 

জাগ্রত থাকে । | 
গ্বার্থের সংম্মলন ব্যতীত মানব সমাজের 

নিরবচ্ছিন্ন হিত আর কিছুর দ্বারাই সিদ্ধ 

হইতে পারে না। মন্ুুষ্যের জ্ঞান এক্ষণ 

মন্ুষ্যকে এ পধ্যস্ত শিক্ষা দিতে সমর্থ হই- 

য়াছে। এই জ্ঞানের নিমিত্তই, মিল, বেস্থম, 

স্পেন্মার প্রভৃতি পাশ্চাতা লেখকগণের এত 

আদর হইয়াছে। কিন্ত জ্ঞান শক্তি নহে, 

হৃদয়েই আমাদের যথার্থ শক্তির স্থান । জ্ঞ!ন 

যাহা শিক্ষা দিয়ছে, জ্দয় তাহা অনুমোদন 

না করিলে কখনই কার্যে পরিণত হইতে 

পারে না। মনুষে/র প্রবৃত্তি জাগ্রত না হইলে 

| করণেচ্ছা জম্মে না । করণেচ্ছা ব্যতিরেকেও 
কাধ্যের উৎ্পাত্ত হয় না। প্রবৃত্তির বাসস্থান 

হৃদয়ে ;--ভালব।সা, অর্থাৎ ভক্তি, শ্বেহ ও 

জীতিতে ৷ যদি স্বার্থের মিলন চাও, তবে 

ভালবান। লইয়াই অগ্রসর হও। ভাল ন। 

বানিলে কখনই তোমার শ্বার্থত্যাগ প্রবৃত্তি 

জন্মিবে না। স্থার্থত্যাগ প্রবৃত্তির অভাবে, 

স্বার্থের সম্মিলন অর্থাৎ একতা! অসম্ভব । 

আমরা আজ, পাঠকগণকে একতার 

মাহাত্ম্য, গৌরব, ও উদ্দেশ্য বুধাইতে অগ্রসর 
হই নাই। এ সম্বন্ধে অনেক লেখকই জনেক 

লিখিয়াছেন। সে নকল লেখার সমবেত ফলে 

অবশ্যই এঁ উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়। এক- 

ভার বলে যে তুচ্ছ তৃণগুচ্ছও দুর্বার বারণ- 

কে বাঁধিয়া রাখিতে পারে, তাহ! আমাদের 

প্রাচীন পণ্ডিতেরাও জানিতেন। ফলতঃ 

একত সাধন কি প্রকারে হয়, তাহাই দেখা 

বর্তমান প্রস্তাব লেখকের একমাত্র উদ্দেখ্য। 
আমর! এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা বলিয়। আলিয়া. 

| ছি, তাহাতে বোধ হয় পাঠক অবশ্যই বুৰিতে 
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পারিয়াছেন যে, ধর্মই একতা। সাধনের উৎ- | ফল, নেই প্রবৃত্তি ধ্বংস করাই এঁ ছুই মহা- 

কষ্ট উপায় । কিন্তু উত্কুষ্ট উপায় হইলেও 

মানবজ।তি তদবলম্বনে দিদ্ধ কাম হইতে 

পারে নাই। জ্ঞান ও ভেদবুদ্ধি তাহাছে বাধা 

দিয়াছে। বিশুধ্রষ্ট ও বুদ্ধদেবের প্রচারিত 

ধম বিশুদ্ধ ধশ্ম হইলেও তাহাদের শিষ্েরা 

ভেদবুদ্ধি দ্বার উহার অনেক ব্যতিক্রম ঘটা- 

ইয়া ফেলিয়াছে। প্রকৃত ত্রী্ট অথবা বৌদ্ধ- 

শীত আজি কালি সামাজিক জাঁচার ব্যব- 

হারে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। 

ফলতঃ খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধদিগের আচার বাবহ্থার 

দেখিয়া শ্রী ও বৌন্ধ ধর্ম যে কি.তাহ1 কেহই 

বুৰিয়! উঠিতে পারেন না। যে শ্রী ধর্ম শিক্ষণ 

দিতেছে যে মন্ুস্য মাত্রই এক ঈশ্বরের সন্তান, 

তোমর1 বাটাতে যেমন আপন সহোদর ও 

সহোদরাকে ভাল বাসিয় থাক, নষখ্ব মানব 

ও মানবীকেই সেই প্রকারে ভাল বাসিও, 

অন্টে তোমার প্রতি যেরূপ আচরণ করিলে 

সুখী হও, অন্যের প্রতিণ সেইরূপ আচরণ 

করিও, সেই শ্রীহধশ্ম শিক্ষার ফলে হইল কি? 

না খ্রীষ্ধন্মের উৎপত্তি স্থান পবিত্র দেশ 

লইয়া ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। কত 

অসংখা নর নারী অকারণে ধর্ম যুদ্ধে রণশায়া 

হুইয়। প্রকৃত অধন্শেরই বিজয় ঘোষণ। করিতে 

লাগিল । হায়, মনুষ্য জাতির হুপ্ণ্ বৃত্তি দমন 

কি দুঃসাধ্য ব্যাপার ! যেখানে মন্থুষ্যজাতির 

পরিত্রাণ জন্য যি বিপক্ষ হ্ডে আপন দেহ 

সমর্পণ করিতে কাতর হন .নাই, সেখানে 

তাহার এই বিশ্বপ্রীতি পুর্ণ ধর্ম রক্ষার জন্য 

অগণ্য প্রাণী হিংসায় উন্মত্ত হইয়৷ কত বীভ- 

হন কাওই ন। করিল! এ উন্মত্ততা। বুসিতে 

হইলে আমাদের কি কর। কর্তব্য? বুদ্ধদেব 

কি শিক্ষা দিয়াছে, একবার হা অন্বেষণ 

কর। ফলওঃ সান্প্রদায়িকৃত। থে প্রবৃত্তির 

স্পপপপ্পীপ সী 

পৃরুষের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল । কিন্তু মানু" 

ষের প্রবৃত্তি কিছুতেই সেরূপ হইল না। 

যাহারা সর্বদা] এ ছুই মহ্াস্কার নিকটে 

থাকিত, তাহারাও তাহাদি?কে জীবিত কাল 

মধ্যে কেহ চিনিতে পারিয়াছিল বলিয়া বোধ 

হয় না। তাহাদের মৃত্যুর পরেই তাহাদের 

গৌরব শ্রেত অসংখ্য খাতে প্রবাহিত হইতে 

লাগিল। তঁহাদের শিষোর। তাহাদের মত- 

দ্রোহী ব্যক্তিদিগকে ভাল বাদিতে ন! 
পরিয়! ক্রমে সাপ্প্রায়িক হইয়া উঠিল। 

এই প্রকারে ধন্মে। উচ্চ উদ্দেশ্য অস্তর্থিত 

৷ হইয়। গেল। 

ফলতঃ ধশ্মের দ্বার মূলে যে একত৷ সাধনের 

সুচন] হইয়াছিল, গৌড়ামী দ্বারা তাহা এক 

কালীন্ ছিন্ন ভিন্ন হইয়। গিয়াছে । গোৌড়ামীর 

নিমিত্ই একজন খ্রীঙ্ান একজন হিন্দুর 

বিদ্বেবী। আবার একজন হিন্দু আর 

একজন ক্রান্ষের বিদ্বেষী। একজন ব্রাহ্মও 

আবার একজন হিন্দুকে পৌত্তলিক মনে 
করিয়! মুসলনানের গ্তায় গৌড়ামী প্রকাশ 
করিয়া থাকেন। বিদ্বেষ বুদ্ধ দ্বারাই 
এখন সকল প্রকার ধশ্ব সাধন চলি- 

তেছে। ন্ুতরাং ধশ্বের সাহায্যে আর 

একত1 কি গ্রকারে দিদ্ধ হইতে পারে? 

কোথায় বা ভালবাসার উচ্চ নীতি, জর 

কোথায় বিদ্বেষ বুদ্ধির অধমত11 এই. অধ- 

মতাই যখন ধন্মের পরিচালক হইয়। উঠিল, 
তখন ধশ্ের ন/যে মন্থ্যা দ্বার কত অধর্হ 

না কৃত হইয়াছে! সম্ুদার ইয়ুরোপের ধরণ 

ইতিহাস ভাহার সাক্ষ্য, রহন করিতেছে। 

আমর! বিশেষ বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া প্রশ্ত।ব 
বুদ্ধি করিতে ইচ্ছা! কর না। ফলতঃ যে কেহু 

গেঁড়ামীর আদর করেন, তিনি তাহ! নিজেই 
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পর্যযালোচন1 করিয়া, দেখিবেন । তাঁহারা 

দেখিবেন, তাহাদের মূল প্রশস্ত ধশ্ম ভালবাসা 

গৌঁড়ামী দ্বার কত সক্কীর্ণ হইয়! গিয়াছে, 

এবং দমাজে কত অনিষ্ঠোঞ্পত্তি করিতেছে। 

যাহা অশিব, অগ্ুভ ও অধর্শ, তাহা 

আমরা বুবিতে চেষ্টা না করিলেও গ্রকাতি 

আমাদিগের মেত্রে অঙ্গুলী প্রদান পূর্বক 

দেখা ইয়। বুঝাইয়! দিয়া থাকেন। গৌড়ামী 

হইতেই ইঘুরোৌপে ধর্শযুদ্ধ বাঁধিয়ছিল । 

ুদ্ধে যুদ্ধে প্রতিনিয়ত ক্ষত বিক্ষাত ও অতা)- 

চারে প্রপীড়িত হইয়। ক্রমে ইন্ুরোপীয় জাতি 

সফলের সাম্য বোধ জন্মিরাছে। এই বোধ 

ছারা চালিত হইয়াও মনযা জাতিকে কম 

নিশ্রহ ভোগ করিতে হয় নাই। এই সাম্য 

বোধই ফরাসী বিপ্লবের প্রধান হেতু ॥ আর 

এই সাম্য বোধ হইতেই ইম্ুরোপের রাজকীয় 

অত্যাচার এবং ধন্শ সমাজের স্বেচ্ছাচার 

নিয়মতত্ত্র হইয়। উঠিয়াছে। এক্ষণ ইযুরোপের 

জাতিত ও সমাঙ্জগ এই সামা নীতি দ্বারাই 

চালিত হইতেছে। ধর্মের বিকৃত ভাব 

হইতে গৌড়ামীর উৎপত্তি; তাহার ফলে 

মযাভারত | ১ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা 

করিয়াছেন, এবং সকলের পালন কর্তাই 

তিনি । কিন্তু ঈশ্বরাপেক্ষাও প্রকৃতির সহিত 

আমাদের আরও নিকট সম্বন্ধ; প্রকৃতিই 

আমাদিগকে প্রকৃত প্রস্ত/বে অশন বসনাদি 

জীবনের সমস্ত প্রয়েজনীর় বস্ত বিতরণ 

করিতেছেন । এই বিতরণ পক্ষপাত দুষিত 
বলিষ! অনেকের নিকট আপাততঃ প্রতিপন্্ 

হুইয়। থকে । কিন্তু বিশেষ বিবেচন1 করিয়া 

দেখিলে জবন্তই জান] যায় যে, পক্ষপাতিত্ব 

প্রকৃতির নহে, সেকেবল আমাদের নিজের 

গণ্ডগোল মাত্র । প্রকৃতি আমাদিগকে সক- 

লই দিয়াছেন, কেনন। কেবল যাহ! চা্ছি 

তাহা নহে, যাহা না চাহি তাহাও দিয়াছেন । 

আমর! শিক্ষা করিব, ভাল করিয়। বুঝিব, 

এবং ভোগ করিব। ইচ্ছা ও স্বাধীনতা পর্যাস্ত 

তিনি আমাদিগকে দান করিয়া এক্ষণ আঁমা- 

দের কর্তব্যম্পৃহী ও ক্ষমতা বুঝিতেছেন। 
আমরা কেমন শিক্ষা! করি, কেমন মনোনীত 

করি, এবং কেমন ভোগ করি, প্রতি 
কেবল তাহাই দেখিতেছেন ও আবশ্ককমত 

আমাদের শান্তবিধান করিছেছেন। প্রব- 

ইন্ুল্লোপে 'ঘোঁর অত্যাচার ও নৃশংসতা! (তির “ভীগার অনন্ত, আমাদের কামনা 

নিদ্ধ হইয়াছে । এক্ষণ গৌড়ামীর বিষময় 

ফল প্রত্যক্ষ দেখিয়া লোফে উদায়তার 

আদ কছিতে শিবিয়াছে। সাম্য ও উদ" 

প্লঙ্জর কলেই অরক্রিক্কার এক :নিরীৎ 'জাতি 

আাকছের হাত হাইতে পগিত্রাণ পাইয়াছে। 

তঞ্াপি এধমও নিগ্লারদিগেয় প্রতি ই্ুয়ো- 

বীর জাতির স্পা বিদ্বেষ প্রশখিত-হুয় 

হাই। 'নিগ্ঃর বাষুই তাহাদিগগের যধ্যে 

ঘগরাজক ই) রহিয়াছে । 

আমর? করলেই এক ঈশ্বরের সন্ভান। 

ঈশ্বর প্ররাতির-দ্থামী,' আর প্রকৃতি আমাদের 

জননী। ইশ্বর আমাদের সকলকেই কটি 

ও স্বাধীনতাও অনস্ত। অন্ত আসিয়। 

অমস্তে যিশ্রিত হইয়! যাইতেছে, কেবল 

পগুগোলের ফলে আামার্দের জীবন হুর্ববহ 
ভারন্বয়াপ হুইয়! সময়ে সময়ে এমন সাধের 

ভাগারেও ঘুঃধ কষ্টের অস্তিত্ব আসা 

দের অন্থুভব বরাইর। দিছেছে। বদি কেছু 
জিজ্ঞাসা! করেন, গণ্ডগোল কি? আমরা 
মুক্তকণ্ঠে বলিব, ভোষার আমার স্বার্থের 

বিরোধেই সেই গগুগোন-। ইংলাজের। স্ষুত্ত 

দ্বীপের অধিবাসী হইলেও তাহাদের রাছে? 

আজ হুর্যা অস্তমিত হয় না, তাহাদের জাতিত্ব 

অতি ক্ষুত্র জাতি হইতে দমূড়ুত হইলেও 
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তাহারা আঁজ প্রাচীন মহান্ হিন্দু জাতিকে 
তৃণবৎ জ্ঞান করিতেছে, এবং সহস্র প্রকারে 

ভূমগুলস্থ মানবজাতির সমক্ষে আপনাদৈর 

গুণগরিম। ও ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করি- 

তেছে। আমরা প্রকৃতির রাজভাগার সদৃশ 
ই অপূর্ব শোভাস্থলী ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ 

করিয়াও আজ অন্ন বন্্রের জন্য সেই ক্ষু্র 

স্বীপবাসীদ্দিগের শরণাগত হইতেছি। কেহ 

বলিতে পারেন, ইহ৷ কি গ্রাকৃতির দোষ নহে? 

বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ শশ্যশালিনী বলিয়াই কি 

ভাহার এই তুর্দশ। নহে? আমরা বলি, ইং- 

রাজরাও বলিতে পারেন, “আমর! ক্ষুদ্র গ্াপে 

অবরুদ্ধ থাকিয়! না খইয়। মরিব কি? 

ভারতবর্ষ এমন সোণার দেশ, তোঁমর! চক্ষু 

মুদিয়া চিরকাল কেন ম্ুখ ভোগ করিবে ? 

তোমার্দের মুখের কাল গিয়াছে, এক্ষণ 

আঁমর। কিছুকাল স্মুখভোগ করি।” ইং- 

রাজের স্বার্থ, বাঙ্গালীর ও ভারতবাসীর 
আার্গের সহিত এইরূপ বিরুদ্ধ ভাঁবাপন্্র হও 

য়াঙেই আঁজ বাঙ্গ;লী এবং ভাঁরতবামীর এই 

দুর্দশ] উপস্থিত হইয়াছে । আজ ভারতবাপী 
গ্রকুতির কুবেরের ভাগ্ারের মধ্যে থাকিয়। 

নির্ধন গু নি£সশ্গল এবং অন্নপূর্ণার মন্দিরে 

থাঁকিয়াও অন্নের জন্য কাঙ্গাল। 

আমর! বলিতেছি, আইস ভ'ই ইংরদ, 
তোমাদের সহিত শ্বার্থের সম্মিলন করি, 

ভোমরা ও আমর] এক হই। অমনি স্বাধীন 
দেশের স্বাধীন জাতীয় স্বাধীন ইংরাজ রোষ 

কধাঁয়িত লোচনে আমাদের দিকে স্বাধীন 

দৃষ্টিপাত করিতৈছেন, এবং গৌরব-স্কীত 
হইয়। মনে মমে বলিতেছেন, “এ হতভাগ্য 

জাতিকে শিক্ষাদান করা ভাল হয় নাই। 

ইহারা ইংলগীয় ন্বাধীনতা ও ন্বার্থমিলনের 

গম্ধ পাইয়!ছে। বং ক্রয়ে এত দুর স্পর্ধা" 

মবাভারত ৪৯৭ 

দ্বিত হইয়াছে যে, আমাদের সমকক্ষ হইতে 
চাহে। কি বিপদ 1”? 

ভাই ভারতবাসী । আর দেখিতে হইবে 
না। আঁর বুঝিতে হইবে না। আমাদের 
দোষে আমরা যথার্থই এখন ঘ্বণাম্পদ হইয়! 
উঠিয়াছি। এইরূপ খ্বণাম্পদ হওয়া যাহাতে 
রক্ষিত হয়, তাহ। করিতে যত্ব করা এখন 

আমাদের একাত্ত কর্তব্য। আমাদের জনর্নী 

খবরূপা প্রকৃতিরূপা জন্মভূমি আমাদিগের 
দিকে চাহিয়া! রহিয়।ছেন, আমর! কি করি, 

তাহ|ই দেখিতেছেম; কিন্তু অন্যান্াচরণ 
করিলে তিনিও আর আমাদিগকে সম্ত'ম 
বলিয়। গণা করিবেম না। মাতার নিকটে 
আর আমর] ভিক্ষা পাইব না। এখন পরের 

মুখাপেক্ষা ত্যাগ কর। শ্রীষ্টীয় ধর্মনীতির 
ফলে ধর্তদুর হইতে পারে তাহা হইয়াছে । 
দেশীয় শ্রী্ান ! তুমিও খ্রীষ্টান হইয়। দেখি- 
যাছ, রীতিমত শ্রীহধশ্ম অবলম্বন করিয়াও 
ইংরাজের জ্রতুবৎ আচরণ পাও মাই। 

ইংর|জের স্বার্থ যেখনে নাই, সেখানে বরং 

ভ্রাত বলিয়া পরিচয় দিতে পার, কিন্ত 

যেখানে স্বার্থ আট, সেখানে কোন মতেই 
অগ্রসর হইতে সাঁছসী হইও মা। তাহ! 

হইলে ভোমার গ্রীষ্ধর্শের ভ্রাতৃত্ব কোথায় 
উত্ভিয়! যাইবে, কেহই জানিতে পারিবে ম।। 

ফলত£ঃ শুদ্ধ অধীনতা-নিপীড়িত এই 
ভাঁরততুূমি বলিয়া নহে, সকল স্থানেই স্বার্থ, 
পরতার এ একই গতি। যেখানে স্বার্থের 

বিরোধ, সেখানেই গণ্ডগোল। ইংলগ্ডের 
অভ্যন্তরেও স্বার্থের গণ্ডগোল হেতু কত যুদ্ধ 
বিগ্রহ হইয়া! গিয়াছে । ফান্সদেশে কতবার 
রাষ্ বিপ্লব 'হইল, তথাপি বিরোধ খুচিল ন।। 
যাহা ধর্মে পুরিল না, ধর্শনীতিতেও পারিল 

তাভ। জার কিসে পাবিবে। আমর! 
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বুঝিতে পারি না! ফলত একতাই বল, 

আর সামাই বল, অথবা, অধিক বিস্তৃত 

রূপে, স্বার্থের সম্মিলনই ঘা বল, নকলই এক 

বিশ্বপ্রেম নিঃকৃত ধর্ম নিয়ম এ নিয়ম 

পলনে লোকের সহজে প্রবৃত্তি জন্মে না; 

কিন্ত প্রকূতি আমাদিগকে শিক্ষণ দিয় ক্রমে 

এই দ্রিকে লওয়াইবেন, তাহা! নিশ্চয় বলা 

যাইতে পারে। ধর্মবল পৃথিবীতে কখনই 

হ্ীনবল নহে। ধশম্মই আবার এক মনকে 

পৃথিবীতে একতা সাধনের, সামা বিধানের 

এবং স্বার্থের সন্মিলন সংঘটনের একমাত্র 

উপায় হইয়া উঠিবে। ভট্ট মক্ষমূলর যে 

প্রণালীতে ভাষা নমূহ ও ধর্ম সমূহের পর্যযা 

লোচন। আরম্ভ করিয়াছেন, তাহু। দেখিয়। 

অনেক আশ! হয় ।* 

সার্বভৌম একতা সাধনের যে উপায় 

তাহাই উপরে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু শুদ্ধ 

সার্ধভৌম একতাই সম্পূর্ণ নীতি নহে। 

মানব সমাজে একতা বহু স্থৃত্রে গ্রথিত হই- 

যাই শৃঙ্খল। রক্ষা ক€য়। আমরা মৌলিক 

সার্বভৌম একতা হইতে আরম্ভ করিয়। 

সমাজের কেন্ত্র স্বরূপ গৃহস্থাশমে পঁহছিতে 

ক্রমান্বয়ে জাতীয়, সামাজিক ও পারিবারিক 

এফভার প্রয়োজন দেখিতে পাই । ইংরাঁজ 

আমাদের দেশ হইতে জাতীয় একতানস্ভূত 

বাবসায় ও বাণিজ্যের বলে সমুদ্ায় ধন 

শোষণ করিয়া লইয়া গেলে আমাদের সম্পূর্ণ 

ক্ষতি । ধর্দ্বের দোহাই দিয় এই ক্ষতি নিবা- 

বরণের উপায় নাই । এখানৈ আমাদের আত্ম- 

রক্ষা আবশ্যক । তজ্জন্ত আমাদেরও জাতীয় 

একত। চাই । ম্যাঞ্চে্ারের তস্তবায়গথ ভাঁর- 
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দেখ। 

নধ্যভারত । (১ম খণ্ড, ১১শ নংখ্যা | 

তীয় তন্তবায়গণের অন্ন মারিয়াছে, শুদ্ধ 

ভারতীয় তস্কবায়গণের নহে, তাহারা ভার- 

তীয় সকল সম্প্রদ[য়েরই সমান অন্ন মারার পথ 

আবিষ্ষার করিয়াছে । আমদের তন্তবায়- 

গণের মধ্যে কেহ কেহ এখন বি এ, এম এ 

পান করিয়। জাতি বাবসায় ছাড়িয়া চাকরী 

ধরিয়াছেন। ভারতে এখন এমন কয়েক 

শ্রেণীর লোক হইয়। পড়িয়!ছে যে, তাহাদের 

চাকৃরী ভিন্ন উপায় নাই। ভরতের ব্রাহ্মণ- 

জ|তি ইহার এক উদাহরণ স্থল। যখন 

ভারতে জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল, 
তখন তাহার একটী মহৎ উদ্দেশ্ঠ ছিল, শ্রম 

বিভাগই সেই উদ্দেষ্ত । ইহার আর একটা 
শুভ ফলেরও আমর] উল্লেখ করিতে পারি। 

ইহা পুরুয়ান্ুক্রমে একব্যবসাঁয়াবলম্বনে বংশ- 

গত প্রতিভার উৎ্পত্তি। যে যে ব্যবসায় 

করে, তাহার পুত্রের সেই বাবসায় শিক্ষা 

অতি সহছে হইতে পারে। এই নিমিত্তই 

বোধ হয় প্রাচীন খষিগণ জাতিভেদের 

এরূপ নিয়ম করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার 

শুভ ফলও ফলিয়াছিল । কিন্তু এক্ষণ ইংর।- 

জের। অধিকতর উন্নতি দেখাইয়া আমাদের 

তাতিদিগকে পরাস্ত করিকাছেন, তাহ।ই 

বলিয়া কি তাতিদিগের পৈতৃক ব্যবপায 

ত্যাগ করা উচিত? ত্রাহ্গণদিগের যাহ! 

পৈড়ক ব্যবসায় ছিল, এক্ষণ ক্রমেই তাহার 
প্রয়োজন রহিত হইয়া! আনিয়াছে। ব্রাক্মণ- 

দিগের নির্জন চিন্তা ও পাগ্ডিতা এবং শান 

উৎপাদন জন্ত এখন আর কেহই কপর্দক 

ব্যয় করিতে সম্মত মহে। বরং পুর্ব্বে ধনী 
বাক্কিরা যাহ!-কিছু বৃত্তি ত্রদ্মত দান করিয়া 

গিয়াছিলেন, এখন নানা গতিকে ব্রাঙ্মণগণ 
তাহা হইতে বঞ্চিত হইতেছে। অনেক স্থলে 

্রাহ্মণদিগের চাকরী না করিলে এখন 
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আর জীরনেোপায়ের অন্য কোন পন্থা নাই। 

শৃদ্রগণের ত কথাই নাই, ভাহাদের কাজই 

দাসত্ব, প্রাচীন সমাজে তাহাই নিয়ম হইয়া- 

ছিল। এখন তাহাদের চাঁকরীতে কাহারই 

কোন আপত্তি হইতে পারে না । কিন্তু ভস্ত- 

ব'য় কেন শ্বীয় বাবপায়ের উন্নতি চিন্তা না 

করিয়। চাকরীর চেষ্ট। করিবে? 

আমরা হিন্দু, আমাদের সমাজ হিন্দু 

নমাজ, আমাদের ধর্ম হিন্দুধর্ম। কিন্ত 

আমরা! এখন এ হিন্দুত্রেরও একত রাখি- 

তেছি না। বস্থতঃ ত্রাঙ্মগণ হিন্দুত্ ছাড়িয়া 

পৃথক সমাজতুক্ত হইলেন কেন? আমরা 

বলি এ জাতীয় গগুগোলের নময় এরাপ 

একতাতেদ কখনই শুভদায়ক নহে ? হিন্দু 

সমাজ এইরূপ অসংখাভাগে বিভক্ত হওয়া- 

তেই আমর! একতার বল হারাইয়াছি। আ- 

মাদের সামীজিক শক্তি নাই। সমাজে নিয়ম 

শৃঙ্খল! নাই, শাসন নাই, সংঘম নাই, আত্ম- 

রক্ষাও নাই। যেযে দিকৃহষঈটতে পারে, সে 

দেইদিক্ হইতেই আমাদিগকে আক্রমণ করি- 

তেছে, আমরা অবাক হইয়। সকল অত্যাঁচ!র 

সম্থ করিতেছি । কেহই অন্যায় আক্রমনের 

সম্মুণীন হইতে মাহুদী নহে । এক জন একটী 

অতি ন্যায়সঙ্গত অনুষ্ঠান করিলেও আর 

কেহই তাহার সহিত যোগ দিবে না। কেহই 

সমাজের নিকট দায়ী নহে, সামাজিক অভ্যা- 

চরের কোন প্রন্চিবিধান নাই। কন্যা! বিক্রয় 

প্রথ। রহিত্ত হওয়। উচিত, ইহী সর্বাবাদীন্মত 

হইলেও তাহ! রহিত হইবেক না। বস্ততঃ 

ব্যক্তিগত শ্বেচ্ছাচার অসংযত ভাবে বেগবান 

হইয়া সামাজিক বছতর বিশৃঙ্খল। উত্পাদন 

করিতেছে, কিন্তু ইহাতে ব্যকিগত ক্ষতিবোধ 

হইলেও দামা্গিক ক্ষতিবোধ জন্মিতেছে না। 

সমাজ যে এখন কি হইয়াছে, তাহা আমরা 

নব্যভারত। 8৯৯ 
শপ শিস পাপ পপ পিজপআজ জপ আছ _ পাপী শািশি শি ২ ৪ শশী 

বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমাদের এখন, 

সামাজিক কর্তৃত্ব কিছু মাত্রই নাই। কাহার 

সমাজে বাস করিতেছি, ইহা! চিন্তা করিলে 

মনে এক অদ্ভুত ভাবের সঞ্চার হয়। ফলত 

একতা না থাকিলে কি প্রকার বল উৎপন্ন 

হইবে? আমি এক জন ধনবান ও ক্ষমততা- 

শালী.লোক, আমার গ্রামের একজন দরিক্র 

ব্রহ্দষণ এই প্রকার কন্য। বিক্রয়ের ব্যবসার 

দ্বারা ধনসংগ্রহ করিতেছে দেখিতে পাইলাম, 

আম।র গর প্রথা! ভাল লাগিল ন1। গ্রামের 

কাহারই তল লাগে নাই, অনুসন্ধান করিয়া 

জাঁনিলাম। কিন্তু অনা।না স্থানেও এখন, 

ব্রাঙ্মণে এ বাবসায় অবলম্বন করিয়াছে, একা 

এ দরিদ্র ব্রাক্ষণের উপর অজাতক্রোধ হই 

কেম, ভাবিয়! আমি নিরস্ত হইলাম । কিন্তু 

যদি আমাদের একতা থাকিত ও সাম[জিকতা 

বোধ থাকিত, তাহা! হইলে অবশ্যই কোন 

প্রকার সামাজিক দণ্ড দ্বারা এরূপ বাবসায় 

বন্দ করা যাইতে পারিত । এ বাবদায়[বলম্বী 

সকল ব্র1ক্মণকেই ব্রাঙ্মণশ্রেণী হইতে পতিত 

করিলেই আনায়াসে মামাজিক কর্তৃত্ব খাটিভে, 

পারিত এবং কুপ্রথাও অনারাপেই নিবারিত 

হইরা যাইত। কিন্তু করে কে? আমি এক- 

জন কিঞ্চিৎ লেখ! পড়! শিখিয়] ব্রাহ্ম হই- 

য়াছি, সুতরাং হিন্দুর অখাদ্য ভক্ষণ ও অপেয় 

পান ইত্যাদি অনুষ্ঠান ছারা পিতা মাতা ভ্রাতা 

গ্রভৃতির সংশ্রব হইবে আম|কে পৃথক হইতে 

হইয়াছে, দ্ৃতরাং আমার সহিত এখন কোন 

হিন্দু ্ রাতারই সহানুভূতি নাই । আমি সামা- 
জিক কুপ্রথা রহিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর, 

হইলেও কেহই আমার সাহাধ্য করিবে ন|। 

ফলতঃ নানা কারণে এখন আমদের 

সামাজিক শৃঙ্খল! একবারেই বিনষ্ট হইয়াছে। 

শুদ্ধ সামার্দক নহে) পারিবারিক শৃঙ্খলা 
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আর নাই। এক পরিরারের মধ্যে ছুই জনন 
ব্রাহ্ম, একজন নাস্তিক আর ৫ জর হিন্দু। 

ইহাতে কি প্রকারে শৃঙ্খল থাকিতে পারে? 

একতাই ব! কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? একত। 
ম। থাকিলেই বা বল কোথা হইতে আইসে? 

হায়, হায়, কি ছুর্দশাই আমাদিগকে] একে- 

বারে চারিদিক হইতে ঘিরিয়। ফেলিয়াছে। 
ইহার. উপর আবার আইনের অত্যাচার । 

বিচার সহ হইয়াছে বলিয়া মোকদ্দম়ার 

অভাব নাই। প্রত্যেক পল্লী হইতেই অসংখ্য 

মোকদ্দম! বৎসরে বৎসরে ন্াঁয় বিচারালয়ে 

উপস্থিত হইতেছে । ইহাতে গৃহভেদ যে রুত্ 

প্রবল হুইয়। উঠিয়াছে, তাহা! আর বলিয়] 
শেষ কর! যায় না। কত গৃহস্থ সর্বস্বান্ত 

হইয়াও মোকদ্দমমা করিতে ছাড়িতেছে না। 

সকল প্রকার ছুরনীতিই এই উপলক্ষে আমাঁ- 
দিগকে আশ্রয় করিয়! বসিয়াছে। মিথ্য। 

সাক্ষ্য, জাল ও বঞ্চনা অপরাধ অলক্ষ্যে 

মহানর৫থ ঘটাইতেছে। ইংরাজ রাজপুরুষ চুরি 
ডাকাইতি দস্থ্যতা ইত্যাদির নিবারণে ও দণ্ড 

বিধানে সক্ষয় হইয়াছেন, কিন্তু এই সরুল 

ছুর্লক্ষ্য অপরাধের কিছুই করিতে পারিতেছেন 

ন|। ক্ষতিগ্রস্ত বাক্তি ভিন্ন আর কেহ য়ে 

তাহার সংবাদ রাখে, এমন বোধও হয় নাঁ। 

হিন্দু সমাজ। অন্যান্য দোয়ে ঢুবিত হইলেও, 
পূর্বে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদ্দানকাদী ব্যক্তির 
রিলক্ষণ দণ্ড বিধান করিত। ম্নমাজের ভয়ে 

প্রায়ই কেহ সাক্ষা দিতে সম্মত হইত ম1। 
এক্ষণ অর্থ দ্বারাই সকল পাক্ষী বশীতৃত হয়| 

এ বিশৃজ্জখল। ও থোলমালের সময়ে আমা- 

দের একটা প্রগালী উদ্ভাবন করা! আবশ্ঠক। 

প্রণালী ব্যতীত শৃঙ্খল! উৎপন্ন হইরে না। 
শৃঙ্খল। নহিলে একতার রল পাওয়া! যাইবে 

না। একভাগ নিমিত্ত আমাদের সমস্ত বঙ্- 

রর্যভারত | (১ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা | 

বামী-এবং বঙ্গের যোগে সমস্ত ভারভ্তবাসীর 

এরুটী সাধারণ উদ্দেশ্ত হুওয়! আরশ্তক। 
রাজনৈতিক আন্দোলনে যে সাধারণ উদ্দেস্ঠ 

হইতে পারে, ইহ! সেরূপ উদ্দেম্ত নহে। 

আয়দের এ পতিত জাতির রাজনৈতিক 

শক্তি জম্মিতে এখনও বনু বিলম্ব । যাহা: 

দের ঘরে ঘরে এখন অভ্ত্র গৃহ বিবাদ চলি- 

তেছে, তাহাদের রাজকীয় ক্ষমতা প্রাপ্তির 

আশ! এক্টগ কেবল বিড়ম্বনা মাত্র । নগর- 

বামীগণ এখন সে কল্পনায় কিছুকাল দু 

দেখুন। আমাদের পলী নয়াজ গ্রকৃত জাতীয় 

সমাজ, আমাদের সেই সয়াজ উদ্ধারের 

উপায় কি, এখন আমাদিগকে তাহাই 

ভাবিয়1!স্থি্ন করিতে হইবে । | 

একতার সাধারণ উদ্দেশ্ঠ ধর্শ হইলে 

চলিবে না,,কেননা এখন ধর্ম সন্বস্বীয় মত 

অসংখ্য ভ'গে বিভক্ত হইয়৷ গিয়ছে, তাহা 

হে সত্বর আবার একত|কারে পরিণত হইবে, 

তাহ! রোধ হয় না। বিশেষতঃ ভ/রতবর্ষে 

এখন মুসলম'নের সংখ্যাও বড় কম নহে। 

তাহাদিগের সঙ্গেও আমাগিগের সময়ে 

সময়ে শ্বার্থের মিলন করিতে হইবে । আমর! 

হিন্দুত্বও ছাড়িতে পারিব না, কেননা হিন্দুই 

এখনও ভারতের প্রধান ও বছসংখ্যক অধি- 

রাপী। এরুভার রল উৎপাদন করিতে 

হইলে সংখ্যার বলও উপেক্ষিত হইবার বিষয় 

নহে। অধিকন্ত হিন্দু ছামাদের প্রাচীন 

নাম, অভ্যাস বশতঃই অধিকাংশ লোকে এই 

নামই ভালবানে। অতএব হিন্দুত্বের যাহ! 

কিছু সার আছে, তাহাই সংগ্রহ করিয়। 

সমাজ দৃটীভূত রুরাই আমাদের সাধারণ লক্ষ্য 

হউক। এই লক্ষ্য অবলম্বন করিয়া সমাজ 

সংস্কারে যত্ববান হইলে দেখা বাইবে অচিরেই 

আমাদের. একতার লক্ষণ প্রকাশ পাইবে। 



ঠচত্ত্র, ১২৯০) 

সামাজিক এক একটী বিষয় লইয়া সকলেই 
আন্দোলন করুন, অৰশ্ঠই আন্দে(লনের ফল 

আছে সন্দেহ নাই। হিন্দুত্ব বজায় হইতেছে, 

ইহার লক্ষণ দেখিলেই হিন্দু সমা্ষ আবার 
স্থির হইয়া উঠিবে, তবে হিন্দুত্বের যে গুলি 
দোষ আছে, তাহ! একে একে দূর করার 

জন্য চেষ্টা করিতে হইবে | এককালীন সকল 

দোষ কখনই ঘুর হইতে পারে না। কিন্ত 

দোষের আধিক্য দেখিয়াও ত্বণ। করিলে 

চলিরে ন1। 

ভাই ব্রাহ্ম, আর পৌত্তলিক হিন্দু ভাতার 
প্রতি দ্বণা ক্রিয়া সমাজ বিশৃঙ্খল ঘটা- 
ই না। কুসংস্কার অজ্ঞান [িমিরাচ্ছন্্ 

পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও ভগ্গীকে পরিত্যাগ 

করিয়া আর ভেদ-বুদ্ধি উৎপন্ন করিও না, 

মার সাম্প্রদায়িকতা কাজ নাই। ব্রান্ম 

মবাভায়ত। ৫০৯ 

মত হিন্দুধর্দের সার মত, হিন্দু থাঁকিয়াই 
একথা সাধারণ লোক সমাজে বিঘোষিত 

কর, লোকে জানিতে পারিবে । হিন্দুজাতি 

দ্বণার্ জাতি নহে । আবার তোমার পৌত্ত- 
লিক ত্রাতারাও তোমার দৃষ্টান্ত অন্থকরণ 

করিয়া ক্রমে পৌন্তলিকতা ও দূষিত আচার 
বাবহ্থার সকল পরিত্যাগ করিতে শিখিবে। 

বর্তমার বিশৃঙ্খলাতে ভাহারও অনেক স্মবিধা 

হইয়। পড়িয়াছে। ব্রাহ্ম হইয়। তোমর] ষে 

সদাচার শিক্ষা করিয়াছ। তোমাদের জীবন 

যাপন প্রণালী দ্বার! সে দৃষ্টাস্ত৪ পল্লীসমাজের 

লোকদ্দিগকে দেখাইডে হইবে । তবে ত 

তাহারা তোমাকে ভালবাসিতে শিখিবে, 

তোমার কথা শুনিবে। ঘ্বণা করিলে কি 

কাহারও সমবেদন] উদ্দীপ্ত হয়? ভালবাপ! 

নহিলে কি একতার পথ পাওয়া! যায়? 

বালবীকি ও বেদব্যাস ॥ 

(পূর্ব গ্রকাশিতের পর) 

পুরাকিল ন্ুরৈঃ সর্ব্ৈঃ সমেত্য তুলয়াধ্ুতং । পূর্বকালে মহধিগণ কর্তৃক তুলা দণ্ডের 

চতূত্যঃ সরহস্যেভ্যো বেদেভ্যো হাধিকং যদ । এক দিকে বেদ চতুষটয় ও অন্য দিকে মহা 

তদা! প্রভৃতি লোকেহশ্মিন্ মহাভারতমুচ্যতে ॥” ভারত সংস্থাপিত হইয়াছিল, কিন্ত মহত্ব 

মহুবভার'ত । 

পূর্বকাজে স্থরগণ মিলিত হুইয়া তুলা- 

দণ্ডের একদিকে বেদচতুষ্টঘ্ ও অপরদিকে 

মহাভারত স্থাপন করাতে উক্ত গ্রন্থ বেদ 

চতুষ্টয় হইতে অধিক ভার হওয়ায় উহ্থার 

নাম মহাভারত হুইয়চছ। 

“চত্বারো একতে। বেদ! মহাভারত মেকৃত£। 

মহধিভিঃ সমাগ্ন্য ছুলামারোপিতং পুরা । 

মহাততরবত্বাচ্চ মহাভারতযুচ্াতে ।” 

মহাভারত 

ও ভারত্ব বিষয়ে মহাভারত অধিক হওয়াতে 

উহ্নাকে মহাভারত বলিয়। কথিত হুইয়াছে। 

“ভরতান[ং মহজ্জন্ম মহাভারত মুচ্যতে । 

মহাভারত ৩৯। ৬২ অধ্যায় 

তরতৰংশের বৃত্বাস্ত যাহ'তে বর্ণিত আছে, 

ভাহাকেই মহাভারত বলে। 

উপরোক্ত তিনটা বচন দ্বারায় মহাভার- 

তের অর্থ ছুই প্রকার হইতেছে । এক বেদ 
চতুষ্টয় হইতে যাহা অধিক ভার, দ্বিতীয় 
যাহাতে গুরত বংশের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, 
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তাহাই মহাভারত। মহাভারত এই সংজ্ঞার 

যত প্রকার অর্থই হউক না কেন, উহার 

ছ্বারায় ভারত যে বনজন রচিত তাহা কোন 

মতেই পিদ্ধ হয় না। প্রসিদ্ধ রোগ বিনিশ্চয় 

গ্রন্থ নিদামের টিকাকার বৈদ্য বিজয় রক্ষিত 

নিদান সংজ্ঞার তিন প্রকার অর্থ করিয়াছেন 

(৩১) কিন্তু উহার স্থষ্টিকর্ত। যে একমাত্র 

বৈদ্য মাধবকর, তাহা বোধ হয় অনেকেই 

জবগত আছেন। মহাভারতের উল্লিখিত 

ছুই প্রকার অর্থের মধ্যে “ভরতানাং মহজ্জন্ম 

মহাভারত মুচ্যতে”। এই অর্থই আমাদের 

নিকট সঙ্গত বলিয়। বোধ হয় । তরত শব্দের 

উত্তর জন্ প্রতায় করিয়৷ যেমন সহজেই 

ভারত ছয়, বেদ হইতে অধিক ভার এই অর্থে 

তত সহজে ভারত হয় ন|।“মহত্বাৎ “ভাঁর- 

বত্ধাচ্চ ঘহাভারত মুচ্যতে” | এই বাক্য হইতে 

কোন মতেই ভারত হয় না। ভাবার্থে তত 

প্রায় করিলেও ভারত্ব হয় এবং জোর 

করিয়। বৎ লোপ ন। করিলে ভারত হয় না। 

মহধি কষ দ্বৈপায়ন (বেদবাস) যে 

সর্বশাজদর্শী পণ্ডিত ছিলেন,তাহ। মহাঁভার 

(৩৭) প্রীমন্তীগবত প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষ- 

রূপে প্রকাশ আছে। তাহার মত পণ্ডিত | 
এপ তিনি 

৩৬ _ ॥নির্দেশাভে ব্যাধিরণেনেতি নিদানমিতি - 

__নিদানাদি পঞ্চক সামানালক্ষণং নিদান শ- 

কৌহয়ং নিদানং বিশেষে হেতৌ চবর্ৃতে-নি- 

দরীত ইতি বাস প্রয়োগ মুপনাসা নিবন্ধার্থে 

নিদানশব্ষে। ব্যাখ্যাতঃ | নিদীয়তে নিবধাতে 

হেবাদি সম্বন্ধে! রদপেনেতি কৃত্ব। তন্নিদান স্থান 

ঝ্পপ গ্রন্থীভি প্রায়েন নহি হেত্বাদয়ো”-_ ইত্যাদি 

| বাখ্য। মধুকোষ। 

৩৭ *শ্রত্বাতুনর্পসত্ত্রায় দীক্ষিত জনমেজয়ং। 

অভ্যাগচ্ছ?বিবিদ্বান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্তদা। ১ 

জনয়ামাস যংকাদীশক্তে,£ পুত্রাৎ পরাশরাধ। 

কন্যৈব যণুন! দ্বীপে পাগবানাং পিতামহং| ২ 

নধাভারত | ১ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা । 
০ 

এবং লেখক যে ভারত ভূমিতে অৰতীর্ণ হন 

নাই, একথা বোঁধ হয় বিজ্ঞ ব্যক্তি অবম্ঠই 

দ্গীকার করিবেন । তিনি যে এক জন অসা- 

মান্য বেদজ্ঞ ছিলেন, বেদব্যাস নাম হইতে 

তাহাও সুন্দররূপে বুঝিতে পারাযায় । তাহার 

কৃত পুস্তকে তাহার অসাধারণ পাগ্ডিত্য ও 

বহুদশিতার নিদর্শন রাখিবার জন্য যে তাহার 

বিশেষ চেষ্ট। ছিল, ন্থুলেখক গণেশের সহিত 

প্রতিযোগিত্কাই তাহার উপযুক্ত দৃষ্টান্ত স্থল। 
এবং কৃষ্ণ দৈপায়নের সেই অসামান্য 

পাণ্ডিত্য গু বহুদর্শিতা হইতেই তাহার কৃত 

্রস্থ নিচয়ে (বিশেষ মহাভ/রতে ) সকল 

কালের স্ল শাস্ত্রের কথ। ও সামাজিক 

রীতি, নীতি এবং ইতিহাস, বৈদিক ভাষা, 

কুটার্থ বচ্টম প্রভৃতি পরিপূর্ণ রহিয়াছে। 

মহযি কৃষক দ্বৈপায়ন কে (বেদবাস) অন্যে 

নিন করিভে পারেন, কিন্তু আমাদের মতে 

তিনি কোন মতেই নিন্দার যোগ্য পাত্র 

নহেন। যাহার এক এক খানি গ্রন্থের গ্রতি 

দৃষ্টিপাত করিলে আমাদের চক্ষুস্থির হয়, 

বাহার সমুদাক় গ্রস্থই গতীর জ্ঞানোন্দীপক 
অমূলা রত্বরাজিতে পরিপূর্ণ, তাহার রচনাতে 

কোন সামান্য দোষ থাকিলেও উহ! ত'হার 

জাঁমাত্রসা যঃ সদ্য ইট! দেহমবীবৃধৎ। 

বেদাংশ্চাধি জগেসাঙ্গানিতিহা নান্মহানশা2। ৬ 

যন্ধিতি তপস। কশ্চিন্ন বেদাধায়নেনচ | 

নব্রতৈর্ণোপবাসৈশ্চ ন প্রহ্তা। ন মন্যুন। । ৪ 

বিন্যাসৈকং চতুর্ধ। যে! বেদং বেদবিদাংবরঃ | 

পরাঘরজ্জো। ব্র্ষর্ষি কবি: সতা গুচিব্রতঃ। ৫ 

আদিপর্বব, ৫৭ অধায়। 

ভারতী আদি পর্বের প্রথমাধ্যায়ে _ ১৯।৪৮।৫৯ 

৫,15২1৬51৬৪।৬৫৬৬1৬৭/৬৮)৭৯(৭০1৭১1৭২ ক্লোকে কূঝ 

দ্বৈপায়ন যে সর্কশীস্ত্রর্শী অদ্থিতীয় পর্ডিত. ছিলেন, 

তায প্রক্কাশ আছে। 



চৈত্র ১২৯০ )1. নবাভারত। ৫০৩ 

পাপা 

গুণসাগচুর ডূবিয়া গিয়াছে (৩৮) মহাভারতে : | মুক্তকণ্ঠে ত[হাই কহিতেছেন (৪২) অধিক 

আর্ধা পদ থাকা আশ্র্ষ্যের বিষয় না কি, মহাভারত গ্রন্থ খানি যে কৃষঃ ঘৈপায়ন 

যাহীকে পঞ্চম বেদ বলিয়া! কথিত হইয়াছে, ৩ বৎসরে রচনা করিয়াছেন, তাহ পর্য্য্ত 

তাহাতে বৈদিক ভাব! না থাকাই অসম্ভব তিনি মহাভারতে বাক্ত করিয়া গিয়াছেন । 

(৩৯) ভারতভূমিতে অনেক বেদব্যাসের (৪৩) এমতাবস্থায় আমর! কি রূপে বলিব 

জন্ম হইয়া থাকিলেও মহাভারতের প্রণেত। যে?মমগ্র মহাভারত কুষঃ ধেপাধন রচিত না? 

যে একমাত্র কৃষ্ণ দ্ৈপায়ন বেদবা।ন, অতঃপর । এতবড় ২। ৩ খানি গ্রন্থে যে কৃষ্ণ দ্ৈপায়নের 

ভাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। মহাভারতের নাম জাল কর! হইয়াছে, কিন্বা* ভারতীয় 

আর্দিপর্বের প্রথমাধায়ের প্রতি পত্রেই ৰ অমুক পর্ব যে অমুকের কৃত, তাহার প্রত্যক্ষ 

মহাভারত যে কুল্গ দ্বৈপায়নের রচিত, তাহা 

তিনিই বলিয়াছেন (৪০) এবং শ্রীমস্ভাগব" 

তের অনুক্রমণিকাঁধ্যায়েও এ বিষয়ের উৎকুষ্ট 

প্রমাণ পাওয়া যায় (৪১) হ্কনদপুবাণ ও 

৩৮ “অনগ্রত্র প্রতবস্য ষত্য হিমং ন সৌভাগ্য: 

বিলোপিজাতম,| 

একোহি দোযোগুণমন্িপাতে লিমঞ্জ- 

তীন্দোঃ কিরণেছিনাঙ্ক:।” কুযারসন্তব। 

৩৯ দরিব্াসবেদান যন্মাৎ স তক্মাদ্বান ইতিম্থৃত; 

বেদানধ্যাপয়ামান মহাভারত পঞ্চমান, । 

প্রমাণ কি? 

মহাভারত সমগ্রই যে কষ দ্বৈপায়ন 

( বেদবা।স ) প্রণীত, তাহা সপ্রমাণিত হইল। 

এক্ষণে দেখা যাক, পরাশরনন্দন কোন্ সময়ে 
ভরত ভূমিকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। মহী- 
ভরতে কথিত হইয়াছে, পরাশরের ওরসে 

ত্যবতীর গর্ভে কৃ্ণ দ্বৈপায়নের জন্ম হয়। 

(8৪ )। সত্যবতী মহাবীর ভীক্ষমদেবের পিতা 

শান্ত রাজার শেষ, বিঝাহিত। ভ্রী। সত্য- 

বতীর অবিবাহিতাবস্থায় তাহার গর্ভে দ্ৈপা- 

নুবন্তং গৈমিনং পৈলং শুককৈব হমাসপ্ং বিকা
র 

৮৭ | ৬* অধ্যায়। 

অনুক্ষষণনিকাধায়ের ১৮২১৭1৫81৬
২ ১ ৩/৩৪1৬৫। 

৬৬1৬৭,৬৮1২৫৬২৭২ দ্বিতীয় অধায়ের 8০ ও উনষাট 

অধ্যায়ের ৪৭ শ্রোক দেখ । আধিপর্বব। মহাভারত। 

৪* £*তপসা। রঙ্গচ্ষোণ ব্যস্য বেধং সন।তনং | 

ইতিহানমিমংচক্কে পুথ্যং সতাবতীন্তং। ৫৪ 

অনুক্রমণিকাঁধ্যারং আদিপর্বব | 

আনুক্রষর্ণকধ্যায়ে ১০১১1১৭1২১15৫1৫01৫৬1১২৪ 

81৮০1৮১1১০১৫১৭৪(২২৬২৩৩। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩১৫ 

৪২--*নিশ।ময় মহাভাশত্বং মৈআবরুণেমুনে। 

পারাশধো। মুনিবরো! যধ। মে|হমুপৈষাতি। 

ব্স্য বেদান্হাবুদ্ধিনান। শাখা- প্রভেদতঃ| 

অষ্টাদণপুর।ণানি হুতাদীন, পরিপাঠ্য চ। 

শ্ুতিম্থৃতি পুরাণানাৎ রহসাং যন্তচীকরোৎ। 

মহাভারত মংজ্ঞঞ্চ সর্বলোক মনোহরং | 

চন্ধপুরাণীয় কাশীথণ্ড। 

৪৩--গত্রিভিক্ষৈঃসদোখায়াং কৃষদ্বৈপায়নোমুনিঃ | 

মহাভারতমাথ্যানং কৃতবানিদমন্ত,তং।৫”| 

৫» অধ্যায়) আ'দপর্ধব। 

8৪ এজনয়ানাস যকাঁনী (পত্যবতী) শক্জে, পুরাং 

12৮৭1 ৫৩ আধ্যান্ের অ৮।৭/৮। ৫৯ অধ)ায়ের ১২1১১) 

১৮৯৪০৪১1৫৭4 ৬১ অধ্যায়ের ১২১৩১৪।১০।)। 

ইত্যাদি গ্লোক দেখ। 
আদিপর্বা। 

৪১-_এভারতবালদেপেন হ্যামন্থার্য়াশ্ দর্শিতঃ। 

দ্শাতে বত্র ধরা দি ্্ীশদ্রাদিরপত। 

“ইতি ভারতক্গাথ্যান: কৃপয়! মুশিনাকৃতং । 

প্রথমন্ধন্ধ, শ্ীমন্তাগুবত। 

পরান] । 

কনৈযৈব যমুনাদ্বীপে পাগুষানাং গিভাগহং| * 

£৭ অধ্যায় আপি 



€ৎ$ 

সর্প সত্তর যজ্ঞেও আমরা কৃষ্ণ দেপায়নকে 

দেখিতে পাই (৪৫) এবং দ্বাপর খুগের 

অন্তে শাত্তনুর সমকালে কৃষ্ণ দৈপায়ন 

(বেদধ্ার্স ) প্রাহৃভূতি হইয়! মে বেদ বিভাগ 

করিয়াছিলেন, তাহাও শ্রীমস্তাগবতে স্পষ্ট 

উল্লেখ রহিয়ছে (৪৬)। আবার পরাশর 

সংহিতাতে আমরা কুঞ্জ ঘ্বেপায়ন বেদ- 

ব্যাসকে কলিষুগে জীবিত দেখিতে পাই 
(৪৭)। 

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন্, শাস্তনুর 

সমকালে যিনি জন্মগ্হহণ করিলেন, তিনি 

কিরূপে জনমেজয়ের যজ্ঞে উপস্থিত থাকিতে 

পারেন? শাত্তন্ন হইতে সপ্তম পুরুষে জনমে- 

জয়কে দেখিতে পাওয়া যাঁয় । বিশেষ যিনি 

“ইতি সতাবতীহষ্ঠালন্ধবাবরমনুত্তমং 

পরাশরেন সংযুক্তা সদ্যেগর্ভংনুধাবসা | ২” 

৫৯ অধ্যার,এ। 
৪৫---“মহাভারতমাখ্যানং পাগুবানাং যশস্করং | 

জনমেজয়েন যতপৃ?ঃ কুফঘৈপাঁয়নস্তদ] | 

আঁবয়ামানবিধিবত্তদ] বন্মাস্তরেু সঃ।” 

৫৬ অধ্যায় আদিপর্র্ষ। 

“শ্ুতবাতুনর্পসব্রায় দীক্ষিত জনমেজয়ং। 

অন্তযাগচ্ছদৃবিবিদ্বান, কৃকদ্বৈপায়নত্তদা | ১% 
এ ৫৭ অধায় এ। 

৪৬ তেগরম্পরয়া প্রাপ্তাস্তত্তচ্ছি্যৈধ্ তত্রতৈ;। 

চতুু'গেঘথব্যস্তা দ্বাপরাদৌ মহর্ষিভিঃ1” ৪২ 

টী€া এবং চতুযু'গেষু প্রাপ্তাং দ্বাপরাদৌ দ্বাপরমাদি- 

ধসা তদংশ লক্ষ্পণস্য তম্সিন, দ্বাপরাস্তে বেদবিভগ 

প্রসিদ্ধে: শাস্তনু মমকালে ব্যাদাবতার প্রসিদ্ধেশ্চ্। 

স্বাদশন্বন্দ, ৬ অধায়। 

অন্রিশ্পপাতরে ব্রহ্মণ ভগবান, লোকভাবনঃ। 

ব্রদ্দেণাব্দোলো কপালৈযাচিতো ধর্ম গুপ্তায়। 

পরাশরাৎ সতাবতামংশাংশ কলর! বিভূঃ। 
অবতীর্ঘমহাতাগ বেদঞ্চক্রে চতুর্বি্বধং | 

টাক। অন্থিশ্পপান্তরে ইতানেন পুব্ষোক্ত দ্বাপরকালঃ 
পরামূশ.তে। 

নবাভারত। (১ম খড১১শ,সংখাা। 

ঘবাপরের অস্তে বেদ বিভাগ করিলেন, ভিনি 

পাগুবর্দিগের সময়েই বা জীবিত থাকিতে 

পারের কি প্রকারে? কলিষুগের ৬৫৩ 
বৎসর অতীত হইলে যখন পাওবের। ভূতলে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, (৪৮) তখন এত্ত 

দীর্ঘকাল এক ব্যক্তির জীবিত থাকা কোন 

মতেই সম্ভব হইতে পারে না। অতএব কৃষঃ 

দ্বৈগায়নের জন্ম সম্ধদ্ধীয় উল্লিখিত সমস্ত 

প্রমাণই মিথ্যা । | 

মহাভারতে তীম্ম আর 'দ্বেপায়নের জন্ম 

বৃত্তান্ত ফেরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তদনুস|রে 

ভীষ্মদেবকেই কুষ্চ দ্বৈপায়নাপেক্ষায় বয়ো- 

জোোষ্ঠ বলিয়! গ্রীতীতি হয়। ভীম্ম অর্জুনের 

পুত্র অভিমন্গ্য অর্থাৎ .শাস্তন হইতে পঞ্চম 

পুরুষ পর্যাস্ত জীবিত ছিলেন। মহুধি দ্বৈপা- 
য়ন যে তীম্ম হইতেও দীর্ঘ জীবন লাভ করি- 
য়াছিলেন, তাহা! তাহার অমরত্ব প্রবাদ ও 

তৎ্কৃত বৃহৎ বৃহ গ্রস্থাবলী দ্বারাই বিলক্ষণ 
উপলব্ধি হইতে পারে। বিশেষ সপ্তম পুরুষ 

পর্যযস্ত বাচিতে কত স্ময়ের আবশ্যক ? 

১৫০ শত বৎসর বাঁচিলেই সপ্তম পুরুষ 
পর্য্যস্ত দেখিতে পাওয়। যায় । মন্ত্ষ্যের ১৫০ 

'শত বৎসর আদ্কু লাভ করা আমরা অধিক- 

£৭। “অথাতোহিষশৈলাখ্রে দেবদাকুবনালয়ে। 

ব্যাসকাগ্রমাসীনষপৃচ্ছন্নষরঃ পুরা । 

মানুষাপাং হিতং ধর্শ্ং বর্তমানে কলৌযুগে। 

শৌচাচাঁরং যখারচ্চ বদ সতাবতীন্ত | ইভাাদি 

ব্যাপবাকাবসানেতু মুিমুখ্যঃ পরাশরঃ। 
ধর্মান নির্ণয়ং প্রাহ নুক্ষং সুলঞচ বিশ্তরাঁৎ।%ঃ 

“শতেযুষটহ সাঁ্িফুত্র্যধিকেযু চ ভূতলে । 
কলের্গতেধু বর্ধাণামভবন, কুরুপাওবাঃ।” 

রাজতরঙ্গি পী। 

ব্রাহসংহিতা এক জোতির্বরিদাতঃণ নামক গ্রস্থেও 

এরূপ নির্দিষ্ট আছে। 

৪৮ 



টচ্ত্রঃ ১২৯০ ।) 

তর আন্চর্য্য জ্ঞান করিন| (৪৯) বাল্য 

বিবাহ প্রভৃতি দোষ কর্তৃক আজ কল, 

এদেশীয়েরা যে এত অল্পজীবী হুইয়:ছেন," 

তথাপি ২। ১ ব্যক্তিকে আজও ৪। ৫ পুরুৰ 

পর্যন্ত জীবিত দেখিতে পাওয়! যায় । অন- 

স্তরক্বয়ং কৃষ্ণ দ্বৈপায়নই যখন মহাভাঁতে 
জনমেজয়ের সর্পসত্র যঙ্ছে তাঙ্!র উপস্থিত 
থাক] লিখিয়াছেন, এবং পরাশর সংহিতাতে ও 
যখন তাহ।র কলিষ্গ বন্তমান থাক। স্পষ্ট 
উল্লেখ রহিয়াছে, তখন শ্রীমস্তাগবতোক্ত 

“দবাপরাদৌ” এই কথা দ্বারায় ঘাপরের পরে 

যে কলিষুগ তাহাকেই বুপাইবে। তাহার 
অর্থ কলিযুগে না করিলে এক ব্যাসকৃত 

মহ!ভারত ও শ্রীমস্ভআগবতে বিরোধ উপস্থিত 

হয়। আমাদের বোধ হয়, শ্রীধরস্বামীও 

এই জন্যই “চতুমুগেষু দাপরাদৌ” এই 
বাকো থাপবান্তে শান্তন্গ ঘমকালে অথাৎ 

কলিতে ব্যাপাবতার হয়! লিখিয়াছেন, 

মহাভ।রতের কার প্রতি শ্রীধর শামীর 

বিশেষ লক্ষ্য ছিল, তাহা “শান্তন্নু নমকালে 

শ - ৮ শিশীশাশীপি শশী মি 7 তশশীশীশীশী্ল ০ া্শ্পিশীটি ও শাতাশিপপশীপিপপচ ১ ৭ িশিশািস্পীস্পীশিস ও পিপিপি 

৪৯। ঝাগাবাঁণ নামক ইঠিহানে আছে, মহা- 

রাজ যুধি্র সমুদায়ে ১২৭ বৎসর রাজত্ব কগিয়া 

চিলেন। যৎ্কালে যুধিষ্ির রাআছানংহামনে প্রথম 

অধিঠিত হন তগণ, অবশ।হ ২৫ বতনর খরঃপ্রম 

উহ হইয়াহিল। অনুমান করিতে হই. | অওএব 

যুবিচিত্রই সে ১৫* শত বৎসর বাচিয়া/ছলেন, তাছ। 

আমাদিগকে শ্বীকার করিতে হইতেছে। 

“প্র্সগ্ধ পার সাহেব ১২০ বৎসর ধয়ঃক'ম কালেও 

নবকুমারের মুখ দেখিয়াছিলেন, এব" ১৫২ বৎসর কাল 

পধান্ত সুস্থ শরীরে ও পূর্ণবুদ্ধিশক্তি সহকারে রাজ- 

সভায় উপনীত হন।” 
“রিচার্ড লইড্ ১৩৭ বতনর বয়সেও জম্পূর্ণ সবল 

ও সুস্থ ছিলেন, কিস্ত মন্য মাংস ব্যবহার, আস্ত 

দূবুয়া অল্প দিনের অধো লোবাস্তরিত হন |? 

মব্যভারত । ৫০ 

বামাবতার প্রসিদ্ধেশ্ঠ'” এই বাকা হইতেই 

প্রকাশ পায়। আর পাওবেরা কলির ৬৭৩ 

বদর গত হষ্টলে জন্ম গ্রহণ করিলে তাহা- 

দের প্রপিতামহ শাভন্গ ও পিভামহ ভাম্ব 

এবং ব্যাসদেবও কলিতে জন্মগ্রহণ করিয়।- 

ছিলেন, তাহাতে কিছুমান্র সন্দেহ থাকি 

ছেছে মা। 

গ্রতিবাদী মহাশয়ের] আরও বলিতে 
পারেন যে, শ্রীমস্তাগবতে যে রামাবত!।রের 

পূর্বেই ব্যাঘাবতারের কথ। কৃষ্ণ দ্বৈপ1॥ন 
লিখিয়াছেন, (৫) তিনি ত আর কোন বান 

না, তিনি তিনিই, যেহেতুক, তাহারই পিত। 

মাতার নাম উত্ত বচনেও দেখিতে পাই । 

অতএব তাঙ্ছার কি মহাভারতের কথা চনে 

ছিল ন। যেঃতিমি ত্রেতা দ্বাপরের সন্ধি মে 

যে রামাবতার হইয়াছিল, তাহারই পর্সেে 

আবার ভাগবতে আম্ম জন্ম হওয়। লিশি- 

সেন? আর এমতাবস্থায় শ্রীমন্তানঝতের 

টাকাকার মে কলিযুগে বাসাবন্তার হয়া 
পিদ্ধান্ত করিয়!ছেন, তাহ।ই বা সত্য হয় কি 

প্রকারে? | 
* ব্যাস যে শ্রীমঞ্গবতে অবতারের তালিক। 

দিয়াছেন, তাহ! যে যথাক্রমেই দিয়াছেন। 

তাহার কোন প্রমাণ মাঈ । উহা যে যথা- 

ক্রমে দেওয়] হয় নাই, তাহা আ্রীমস্ভাগবহের 

প্রথম ক্ষদ্ধের ১৫ শ্লোকে ম্প্টই প্রকাশ জা 
(৫১) পূর্বোক্ত অবতারে তালিক।কে (শ্রী- 

£ত৩2 নগ্তদশে জাত; সত্যবতাৎ পরাশ্রাৎ। 

চক্ষেবেদতরোঃ শাখাদৃঈপৃংসোহল্সমেধসঃ | 

নরদেবস্বমাপন্নঃ মরকাধ্যচিকীর্ময়া। 

সপুষ্্রগ্রহাদীনি চক্রে বীধ্যাণাতঃগর2।" ২৩ 

প্রথমন্ধন্ধ, জীবন্ত গধত | 

৫১। এঘ্বাপরে সমন্বপ্রার্তে তৃতীয় মুগপর্যায়ে | 

৫০ | 



£₹০৩৩ 

মন্তাগবতের প্রথম স্কদ্ধের ২২। ২৩ শ্রেককে) 

যদি আমর! যথাক্রমে অনুমান করি, তাহা 

হইলে উক্ত অধ্যায়ের ১৫ শ্লোকের সহিত 

বিরোধ উপস্থিত হয়,কারণ, রামাবতার ত্রেত। 

যুগে হইয়াছিল, ব্যাসাবতার তাহার পূর্বে 

হইলে তাহাও ক্লেত। যুগে হওয়াই নিশ্চিত 
হয়; কিন্তু উল্লিখিত ১৫ শ্রেকে যখন ম্পইই 

ঘ্পরের শেষে ব্যাসাবতার হওয়। প্রকাশ 

আছেঃ তখন এঁ অবতারের তালিক1! যে কোন 

মতেই যথাক্রমে দেওয়া হয় নাই, তাহা 

সত্য বলিয়৷ বিশ্বাস হয়। 

তালিকার দ্বারায় জোষ্ঠ কনিষ্ঠ নির্ণয় 

কর! যায় না । কেহ লিখিলেন, পাগুবেরা 

জীমস্তাগবতের দ্বাদশ শ্বন্দ বচনান্ুনার়ে আমরা 

কুষ্ণঘ্বৈপায়নের কলিযুগে জম্ম হওয়! প্রতিপন্র করি- 

যাছি। কিন্ত এবচনে আবার দ্বাপর শবের উল্লেণ 

দেখিতে পাওয়। যায়! অতএব আমাদের বোধ হয় 

যে, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন এবং যুধিষ্টির প্রভৃতির! দ্বাপর এবং 

কলির সন্ধি সময়ে ভূত্তলে অনতীর্ণ হইয়াছিলেন 

জন্য কোন স্থানেঘদ্ধাপর, কোখ।য় কলিশবের প্রয়োগ 

দেঁপিতে প।ওয়া যায়| কারণ, যুগ সপ্ধিকে পূর্বাপর 

উভয় যুগই বলিবার রীতি আছে। যুধিষ্টির প্রভৃ- 

নবাভারত। (১ম খণ্ড ১১শনংখ্য] | 

পচ ভাই। ১নং যুধিষ্টির, ২নং অর্জুন ৩নং 

ভীম ইতাদি। এই তালিকা দ্বার আমর! 

অর্জুনকে ভীমের জোষ্ঠ বলিতে পারি না, 
এবিষয়ের অগ্ প্রমাণ দিতে হইবে । যাহ! 

হউক, স্বয়ং বাদই যখন ভীশ্মের, বিমা] 

মত্যবতীর গর্ভে তাহার জন্ম হওয়া ও জন- 

মেজয়ের সমকালে তাহার জীবিত থাক! 

মহাভারতের শত সহত্র স্থানে লিখিয়াছেন, 

তখন শ্রীমস্ভাগবতে যে অবতারের কথ। 

লিখ৷ হইয়াছে, উহা কেবল তালিক। দ্বারা 

মন্ষাদিগক্কে অবতারের সংখ্যা দেখান 

হইয়াছে মাত্র। সমাপ্ত।, 

শ্রীগোপীচন্ত্র সেনগুপ্ত। 

তিকে অনেকেই দ্বাপর ও কালি যুগের মধোই গণনা 

করিয়াছেন, অন্মদেশীয় পঞ্জিকাই তাহার বিলক্ষণ 

প্রমাণস্থল। বিষ্ুপুরাণ অ্রেতা, দ্াপরের সঙ্ধি। সময়ের 

বাম অবতার হওয়া লিখিয়াছেন, কিন্ত অধ্যাম্ম রামা- 

য়ণ ও অন্যান্য স্থলে স্পস্ট ত্রেতা যুগ বলিয়াও উল্লেখ 

আছে। ভারতীয় আদিপর্ধের ১ অধ্যায়ের ১৩'গ্নোকে 

দ্বাপর ও কলির সন্ধি সময়ে কুরু পাগবের জন্ম হওয়! 

লিখা আছে, কিন্ত রাজতরঙ্গি ণীতে কলির ৬৫৩ বৎসর 

অতীত হইলে পিখা আছে। 

লোক সংখ্য। 

শেষ গ্রস্তাব। 

 লোকাধিক্য নিবারণের মুখ্য উপায়। 
যাহাতে অধিক সংখ্যক লোকে জন্ম গ্রহণ 

না করে, সেই মকল উপায় নির্ধারিত করাই 

মুখ্য উপায়ের উদ্গেন্ত । লোক সংখ্যা অধিক 

হইলেই আহ'রের প্রাচুর্য থাকে নাঃ কেন 

না, পূর্বে প্রমাণ করা গিয়াছে যে,আহারোৎ- 
পাদিকা শক্তি অপেক্ষা জীবোৎ্পাদিকা 

শক্তি অধিক। ন্বুতরাং যাহার্তে এই উভয় 
শক্তির সাম্য থাকে তাহা করাই একান্ত 

বিধেয়। এই প্রকার কার্ষেয গ্রকৃতির সহিত 

বিবাদ করিতে হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই 
বিবাদ বাঞ্ছনীয় হইরাছে; কেন না সভ্যতা 
মনুষ্যের সুখ সৌকর্যের সোপ|ন এবং 
প্রকৃতির সহিত বিবাদই সভ্যতার অপর 



চৈত্র, ১২৯০1) 

নাম। $কোন প্রকারে বিবাদে জয় লাভ 

করিয়া প্রকৃতির জীবোগ্পাদিকা শক্তির 

তেজ খর্ব না করিলে প্রকৃতি শ্বয়ংই অতি- 

রিক্ত জীবকে বিনাশ করিবে এবং সকলকেই 

নিতাস্ত ব্যথিত ও পীড়িত করিয়া ভুলিবে। 

ইহাতে মন্ুষোর কষ্টের সীমা নাই । যাহাতে 

প্রকৃতি অধিক জীবোৎপাদন করিতে না 

পারে, সুতরাং সকলকে পীড়িত ও অনেককে 

বিনাশ করিতেও সক্ষম ন1 হয়, পূর্বেই তাহার 

বিধান কর! আবশ্যক । কি উপায়ে মন্থুষা 

জম্মের হাঁস হইতে পারে, নিষ্রে তাহার 

কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা যাইতেছে । 

১ম। সঙ্গতিহীন লোকের বিবাহ কর! 

কর্তব্য নহে। জী ও পুরুষের সংযোগে, 

অর্থাৎ ক্ষেত্র ও বীজ হইতে সন্তানের জন্ম। 

এই সন্তান জন্মিলে তাহার আহারের প্রয়ো- 

জন হয়; কিন্তু আহার অর্থ সাপেক্ষ । 

যাহার অর্থ নাই, তাহার সম্তান প্রতিপালন 

করিবার ক্ষমতা কোথায়? নীরস ভূমিতে 

বীঞ্জ অস্ক,রিত হইলে পোষণোপযোগী সাম- 

গ্রীর অভাবে যেমন অচিরেই শুফ হইয়া 

যায়, তেমনই আহারাভাবে মনুষ্যুও অচিরে 

বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ক্রতরাং সঙ্গতিহীন 

লেক আহার যোগাইতে না পারিলে তাহার 

সম্তান অবশ্যই বিনষ্ট হইবে । এই বিনাশ 

বাঞ্ছনীয় নহে; এই জন্য সম্ভন জঙ্মিযা 

যাহাতে বিনষ্ট না হয়, অর্থাৎ বিনষ্ট হইবার 

পূর্বে যাহাতে আদৌ জন্মিতে না পারে, 

তাহাই কর্তব্য । স্মুতরাং যাহারা সন্তানের 

আহার ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রবোর 

মংগ্তান করিতে সক্ষম নহে, আমরা বলি, 

তাহাপদিগের বিবাহ করা কর্তব্য নহে। ইন্দ্রিয় 

দমন করিতে প্রকুতির সহিত যে ঘন্দ আব- 

শ্যক, নঙ্গতিহীন লোককে সেই দ্বন্দে প্রবৃত 

নব্যভারত। ৫৬৭ 

হইতে হইবে । অনেকে এই বিবাদে সক্ষম 

না হইয়া! ইন্্রিযদামী ও ইন্রিয়দাসের সাক্ষার্থ 

লাভ করিতে বাসন! করিবে। সেই.বাসন। 
বিস্তর অনর্থের মূল, সুতরাং ব্যভিচার (স্ত্রী 
ও পুরুষ) নিবারণ করিবার জন্য সমাজের, 
কিছু কঠোর মৃত্তি ধারণ করা আবশাক। 
নমজ দূরতিক্রম্য এবং ব্যভিচার সমাজের 

অনিষ্টকারী, সুতরাং তাহাতে কেহই হস্ত- 

ক্ষেপ করিতে নমর্থ হইবে না। সক্গতিহীন 

লোকের বিবাহ কর! আমরা অত্যন্ত অরব- 

বেটার কার্য মনে করি । যাহার 

আপন অংশ হইতে সন্তানকে অংশ দিয় 

জীবিত রাখিবে মনে করে, তাহ!র। নিতাস্ত 

জাস্ত। আপন অংশ হইতে অংশ দিয় পিতা 

মাতা ও সন্তান উভয়েই নিধন পাইবে, শীত্র 

না হয় বিলম্বে, তাহার সন্দেহ নাই। অল্প 

আহার পাইলে লেকের মঙ্গল নাই। অভাব- 

নীয় দ্রব্যের কুলান ন। হইলে স্থখ 'চ্ছন্দ 
নাই। অসার ভূমিতে বৃক্ষ যেমন নিস্তেজ 
হয় ও রুগ্ন হইয়। মু়া ইয়া যায়, অভাব হইলে 

মনুষ্য সম্ত(নের পক্ষেও ভন্ুরূপ সেই অবস্থা 

টিবে। মিল, ডারউইন, মা।লথাস প্রভৃতি 

পণ্ডিতের! অর্থহীন লেকের বিবাহের অধৌ- 

ভ্তিকত! নির্দেশ ও সপ্রমাণ করিয়। গিয়।ছেনঃ 

এবং যাহা! বলিম়াছেন, তাহা মিথ্যা নহে। 

২য়। কিঞ্চিৎ সঙ্গতিসম্পন্ন লোকের ছুই 

একটা সন্তান উৎপন্ন হইলে আর স্ত্রী সহবাস 

কর! বিধেয় নহে। যে আহার দ্বারা ষে 

সংখাক জীব বাঁচিতে পারে, তাহার অতিরিক্ত 

জীব উৎপন্ন হইলে যেমন জনিষ্টের হেতু 

হইয়। উঠে, সেইরূপ যে কয়েকটী সম্ভানের 
তরণ পৌষণ ও অভাব ধ্াচনের আমি সক্ষম, 
তাহার অতিরিক্ত সম্তান উত্পাদন করিলে 

কুয়েক'জনের আহার্ধ্য ও ব্যবহার্য জ্রব্যের 
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উপর সকলকে নির্ভর করিতে হইবে । একের 

আহার ছুই জনে গ্রহণ করিলে উভয়েই 

নিস্তেজ” হইবে ও অবশেষে বিনাশ প্রঃ 

হইবে। একত্রে বহুবৃক্ষ জন্মিলে অনেকগুলি 

মরিয়া! যায় এবং যাহার। জীবিত থাকে তাহা- 

রাও রুগ ও নিম্ভেজ হুয়। কিন্ত সেই সকল 

বৃক্ষকে যদি স্থানাস্তরিত কর! হয়, অর্থাৎ 

তাহারা প্রচুর রস, ভূমি ও আলোক পায়; 

ভাহ] হইলে সকলেই বচিতে পারে। ইহ!তে 

বুন। যায় বে, একের স্থানে অধিক লোক 

হইলে তাহার! ধ্বংশ হয়, বা নিস্তেজ হইয়া 

কিছুদিন বাঁচিয়। থাকিয়! শীঘ্রই বিনষ্ট হইয়। 

যায়। সেই প্রকার খিনি যে কয়েকটা সম্তান 

প্রতিপালন করিতে অর্থাৎ তাহাদ্দিগের সকল 

প্রকার আহার ও অতাব যোগাইতে সক্ষম। 

সেই কয়েকটী সন্তান উৎপন্ন হইলে তাহার 

আর জী সবাস করা বিধেয় নহে। যর্দি 

বয়স রিবেচন] করিয়া! বিবাহ কর! হয়, তাহা 

হইলে এই সন্তান সংখা। উত্পন্ন হওয়ার পর 

হয়ত ইন্দ্রিয় প্রাবল্য তিরোহিত হইতে পারে। 

ল্ুুতরাং ব্যভিচারের তত আশঙ্ক! থাকে না। 

সন্তানোৎ্পাদনের পরে বড় একটা চরিত্র 

নক্যক্ারত | ১ম খণ্ড, ১১শ নংখ্যা। 

লাগিল, তখন তিনি বহির্বাটীতে শয়ন 
করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং একটী' কন্যার 

বিবাহের বায়োচিত অর্থ যত দিন ন। সংগ্রহ 

করিতে পারিতেন, তত দিন বাটীর ভিতর 

শয়ন করিতে যাইতেন না । পাঁচশত টাক 

জমিলেই তিনি কিছু দিনের জন্য বহির্ববাটা 
ত্যাগ করিতেন । 

৩য়। ইন্দ্রিয় পরিচালনের অল্পতা, মিল 

ইহাকে (0973]89%] 17১:4৫০91)৫9) দাম্পতা- 

সংযম আখ্যা! দিয়াছেন । নর ন|রীতে মিলিত 

বা বিবাহিত হইলেই ষে সম্তানোত্পাদন 

করিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। 

কেবল পপুক্রার্থে ক্রিয়তে ভার্ধ্যা, এ প্রকার 
ব্যবহারকে আমরা প্রায় পশুবুত্ত বলিতেও 

প্রস্থত আছি, তথাপি যথেচ্ছ সহবাসের পক্ষ- 

পাতী নহি। বান্তবিক ইন্দ্রিয় সংযম ছারা 

অন্নমাত্র সবল সম্তান জন্মিতে দেখ! গিঝাছে। 

ইহাতে পিতা মাতার বিশেষতঃ মাতার 

স্বাস্থ্যের অবনতি ন] হুইয়া বরং উন্নতি হইয়া 

থাকে; কেন না শ্ীলোক যত অন্ন সন্তান 

প্রসব করে, তাহার স্বাগ্য ততই অক্ষুণ্ন থাকে, 

এবং পুরুষও নানা প্রকার দৌর্ধল্য প্রভৃতি 

দোষ জন্মে না, ইহা। কিয়ৎ পরিমাণে পাক-৭ পাড়ার হস্ত অতিক্রম করে।" অল্পমাত্র 

তিক নিয়ম, কিন্ত যদি একটু অধিক বয়সে 

বিবাহ হয়, তাহা হইলে যে কিছু আশঙ্ক। 

থ]কে, তাহার হস্ত৪ অতিক্রম করা যাইতে 

পারে। সভ্য দেশে, ইংলওড ও ক্রান্স প্রভৃতি 

স্থানে, যাহাদিগের অবস্থা বড় ভাল নহে, 

তাহার! ছুইটা, কেহ বা তিনটা সন্তান উৎপন্ন 

হইলে আর স্ত্রী বা পুরুষ সহবাস করে না। 

আঁমর জানি কোন একটী নি বাঙ্গালীর 

অনেকগুলি কণ্। ক যখন, যে 
সম্পত্তি ছিল তাহ! সেই গুলির বিবাহে শেষ 

হই্য। গেল, কিন্তু তথাপি কন্তা। জন্মিতে 

সম্ত/ন হইলে কে!ন প্রকার সাংপারিক অস্মু- 

বিধ। ঘটে না, বায় অধিক হয় না! এবং সকল 

প্রকারেই সুবিধা হুইয়। থাকে । পাচ সাতটা 

অল্লাহারী রুগ্ন স্তন অপেক্ষা একটা পূর্ণ!- 
হারী সবল সন্তান ষে অনেক অংশে বা 

সর্ব1ংশে ভাল, তাহা! কে অন্নীকার করিবে? 

অধিকাংশ অর্থশান্সজ্ঞ পণ্ডিতই বলেন যে, 

লোকাধিক্য নিবন্ধন দারিদ্র্য কেবল দাম্পত্য 

সংযমের অপবাবহার হইতেই উত্পন্ন হইয়া 
থাকে। ভ্রবাদি অল্পমূল্য হইলে যে পরি- 

মূণে জগতের উন্নতি না হইবে, ইন্দ্রিয় সংযম 
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তাহার অধিক উন্নতি ও ফললাতের সম্ভাবনা, 

এ কথা মিথ্য। নহে। যাহ হউক, নংযম 

আবষ্ঠক তাহ! নিশ্চয় হইল। এক্ষণে এই 

অংযমের বিশেষ ময় নিরূপণ করা আবশ্তক 

বোধ হইতেছে । দেখ। যায় যে, সত্রীলেকের। 

পুরুষের সহিত মিলিত হইলেই গর্ভবতী হয় 

না।। বীজকে|ষে (০%।/ ) যে বীর্জ পরি- 

পক্ক হয়। তাহ| হইতে খতুকালে এবং অব্যব- 

হিত পরে, £ুকখন ব। অবাবহিত পূর্বে, নস্তন 

জন্মিবার যেমন নম্ত(বনা, এমন আর কোন 

সময়েই নহে, সুতরাং কুকদন্ প্রভৃতি লোক- 

তত্ববিদের মতে এই নমর়ে ত্ত্রী ও পুরুষের 

মিলন হইতেই সন্তান উৎপন্ন হইয়। থাকে। 

যদি এই সময়ে সংযমের প্রতি মনোযোগী 

হওয়।'যায়,তাঁহ। হইলে অতি শীত্র শীঘ্র সম্তান 

উৎ্পাদনকারিতার হস্ত বিস্তর পরিমাণে 

অতিক্রম কর] যাইতে পারে ! এস্লে ম্মরণ 

রাঁথা কর্তব্য যে, যে সময়ে খতু রক্ষা ন৷ করা 

পাপ বলিয়া গণা হইত, তখন লোক সংখ্যা 

অধিক ছিল না। যদ্দি কেহ এমন তর্ক 

করেন যে, স্বভাবের গতিকে প্রতিরোধ 

করিবার চেষ্া অবশ্থই পাপারছ, তবে 
তাহাকে আমর! জিজ্ঞান। করি যে, রোগীকে 

রোগ হস্ত হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা ও 

বাবস্থ। পাপজনক নহে কেন? অপর এক 

কথা এই, সভ্য সমাজের কোন্ কার্যে শ্বভা- 

বের সহিত বিবাদ নাই? মন্ুদোর উপ- 

কারের অন্ত শ্বভাবের সহিত বৈরিতাই 

সভ্যতাকি মানসিক, কি সমাজিক, কি 

নৈতিক। ক্লোন কোন বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিত 

গর্ডের গ্রথমাবস্থায় গর্ভত্রাব করিতে পরামর্শ 

দেন এবং ভাহাতে পাপ আছে,একথা শ্বীকার 

করেন না। কিন্তু এ সন্বদ্ধে আমাদিগের 

করিয়। অল্পমাত্র সম্তভানোখ্পাদন করিলে | বন্তবা এই যে, আমরা তত উন্নত নহি এবং 

জরাঘু মধ্যে সক্তান প্রবি্ হইলেই আমরা 

তাহাকে জীব বলিব, তাহাকেই মনুষ্য বলিব! 

লোক বধ করিয়া লোকাধিকা নিবারণ করা 

আমাদিগের উদ্দেন্ত নহে, বরং যা্থার! জন্ম- 

গ্রহণ করে, তাহাদিগের. সখ অন্বেষণ করাই 
আমাছিগের উদ্দেম্ত। সুতরাং যতক্ষণ জরা 

মুতে স্তনের জন্ম হয়ন[ই, ততক্ষণই স্ুৃবিধা- 

জনক, নিবাঁরণ বাঞ্চনীর হইতে পারে, তাহার 

পরে আর নহে। 

গর্থ। বীজের পথ রেংধের পরামর্শ। 
অর্থশান্ত্রের অনুরোধে বিস্তর অশ্লীল কথ। 

বলিতে চাহি না,এইজন্ চতুর্থ প্রকার নিবা- 
রণের উপায় আমর সবিস্তার বলিব ন|। 
কেবল এই মাত্র বলিব যে, কৃত্রিম উপার 

ঘর! জরামুর মুখ (1060 0 68 69103 

ঘ1)10) 61009 ৬08 009 08-01011) বন্ধ 

করিলে অনেকের মতে সম্তান উৎপন্ন করি- 

বর জন্য গর্ভ হয় না। অনেকে পিচকারী 

দ্বারা বীজ ধোৌঁত করিয়। ফেলিতেও পরামর্শ 
দিয় থাকেন । বিস্তর ইংরাজী গ্রন্থে এ বিষ- 

পনের আলোচন! দৃ্ হইবে, সুতরাং এবিষয়ে 
অংর নহে 

৫ম। অধিক বয়নে বিবাহ । যে সকল 

কথা হইতেছে, সকলই আমাদিগের পুরাতন 

নিয়মের বিপরীত । তাহার কারণ আমর! 

বলিয়াছি যে, যে সময়ের শাস্ত্র সে সময়ে 

আর্য বংশ বৃদ্ধি করাই সকলের উদ্দেস্ট ছিল, 

এবং যাহাতে লোকসংখা। বুদ্ধি হয়, তাহাই 

বাঞ্ছনীয় ছিল । বালা বিবাহে যৌবনের গ্রা- 
রম্ত হইতেই বংশ বৃদ্ধি হইতে আরম হয়। ন্ু- 

তরাং লোকেরও আধিক্য হয়। বালাবিবাহের 

দুর্বল সম্ভনরূপ ফ্রী দ্বীকার না করিলেও 

এন্ণে ইহ। ত্যজ্য হইয়াছে। কিছু অধিক 



৫১০ 

বয়সে বিবাহ হইলে যদি সম্তান শরীর ও মনে 

 বলবান হয় এবং সকল প্রকার দাম্পত্য 

জুবিধা থাকে; তাহা হইলে বালা বিবাহ 
রহিত করায় প্রথমেই সেই ফল লাভ কর! 

গেল । যৌবনকালেই রিপু সকল প্রবল থাকে, 

এবং ইন্দ্রিয় পরিচালনায় অধিক প্রবৃত্তি 

জন্মে। যদি অধিকাংশই অবিবাহিত থাকিয়। 

সেই সময় কাটাইয়! দেওয়া যাঁয়, তাহা 
হইলে ইন্দ্রিয় পরিচালনার প্রবৃত্তির পরিমাণ 

এবং সম্ভান জন্মিবার প্রধান ও অধিকাংশ 

সময় হাস হইয়া! গেল, সুতরাং অধিক সম্তান 
জম্মিবর আর স্ুবিধা রহিল কৈ? আর 

এক কথা এই যে, অধিক বয়সে বিবাহ 

করিলে জী ও শ্বামী মনোনীত করিয়া লইবার 

কিছু ম্থবিধা হয়, এবং তাহাদিগের প্রণয়ও 

গঢ় হুইয়। বিস্তর সাংসারিক স্বখ প্রদান 

করিতে সমর্থ। এতত্ডতিন্ন যত অধিক কাল এ. 

কাকী গত হইবে, তত অধিক কাল ধন উপা- 

জ্জন করিতে পারা যাইবে এবং এক থাকার 

ব্যয় অল্প বলিয়া! অধিক সময় পাইয়া অধিক 

বয়স পর্য্যস্ত অধিক অর্থ সঞ্চয় করিতেও 

পার! যাইবে । মিল ফসেট, প্রভৃতি অর্থনীতি 

শান্ত্রজ্ঞ পতের] দাম্পতা সংযমের অভাব 

ও বিবাহের অসাবধানভাকেই লোকবৃদ্ধি ও 

₹জ্জনিত দারিজ্র্যের প্রধান কারণ বলিয়! 

নির্দেশ করিয়াছেন। লোকতত্ববিদ পণ্ডিত 

মালথাসের ও বিবাহ বিষয়ে এই প্রকার মত 

কিঞ্চিৎ চিত্ত করিলেই সকলেই ইহার প্রয়ো- 

জনীয়তা বুঝিবেন। নিজ মত বজায় রাখিবার 
ভম্য.অল্যায় তর্কের নিকট আমর] পরাস্ত । 

৬ষ্ঠ। বহু পতিত্ব। যদিও আমর] ইহাতে 

অনুমোদন করি না, তথাপি ইহা লোকাধিক্য 

নিবারখের উপায় বলিয়া এস্থলে ইহার উল্লেখ 

করিলাম । এক পুরুষের একাধিক ভ্ত্ী গ্রহণ 

নব্যভারত। (১ম খণ্ড, ১১শ সংখা । 

করাতে অনেক সম্ভাঁন উৎপন্ন হইতে ॥পারে ও 
এমন কি সেইস্্ী সকল প্রত্যেক এক এক 

পুরুষের স্ত্রী হইলে যত সন্তান জন্মিবার 
সম্ভবনা, তাহারা সকলে এক পুরুষের স্ত্রী 

হইলেও তত্তই সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা 

থাকে। বন সম্ভান উত্পন্ন করিবার জন্থ 

বহু পড়ী গ্রহণ করিবার প্রথা ভাঁরতে 

প্রচলিত ছিল--অদ্যাপি কিয়ৎ পরিমাণে 
আছে, একথাও বল! যাইতে পারে। বহু" 

পত্বী সম্তান-বৃদ্ধির যেমন উপায়, এক স্ত্রীর 

বছ পতি ছেমনই অন্তরায় । উত্তরাধিকার 

প্রড়ৃতি কয়েকটী বিষয়ের অন্ুবিধা না 
ঘটিলে অনিচ্ছা! সত্বেও ইহার অনুমোদন 
করিতে পারিতাম, কিন্তু একটা উৎপাত 

নিবারণ করিবার জন্য অন্য উৎপাত আনয়ন 
করা সঙ্গত নহে-_সময়ে ইহ! প্রচলিত হইতে 

পারে হইবে, আমাদিগের আপত্তি নাই। 

ভারতে পূর্বে ইহা প্রচলিত ছিল, এবং এখ- 

নও কোন কোন জাতিতে কয়েক ভ্রাতার বা 

পরিরারের পুরুষবর্গের মধ্যে একটা মাত্র স্ত্রী 
গ্রহণ করিবার প্রথা আছে। অন্যান্য দেশের 

অসভ্য সমাজে এ প্রথ। আজিও নিন্দনীয় 

'নহে। ইহছতে প্রতাক্ষই অনেক পুরুষের স্ত্রী 
গ্রহণ ও সম্তব(ন উৎপাদন করা রহিত হয়, 

স্নুতর'ং লোকনংখ্য। শীন্ত বৃদ্ধি হইতে পায় ন]। 

এ বিষয়ে অন্য এক কথা আছে । তাহা এই, 

প্রত্যহ যত লোক জন্মিতেছে ও মরিতেছে, 

তাহাদিগের সকলকে ছাড়িয়৷ দিয়া দেখিতে 

পাওয়। যায় ষে, স্্ী অপেক্ষা দেশে পুরুষের 

সংখ্যা অধিক। যদি সকল লোকের এক 
দিনে বিবাহ দেওয়। যায়, তাহ! হইলে একে 
এক স্ত্রী বাস্বামীলাভ করিলেও কতকগুলি 
পুরুষ অবিবাহিত থাকে এবং যদি বিধান 

সকলের পক্ষেই আবশ্তক বল! যায়, ত্বাহা 
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হইলে ঝঁয়েকটী পুরুষ মিলিত হইয়। এক শী 
গ্রহণ না! করিলে আর সকলকে বিবাহিত 

দেখা যাইতে পারে ন।। ম্ৃতরাং একক্্রীর বন্ু- 

পত্তী একেবারে অসঙ্গত বল! যায় কৈ? 

শ্রাদ্ধ এবং উত্তরাধিকার সম্বম্ধীয় কয়েকটা 
বিষয়ের মীমাংসা! হইলে এ প্রথা যে চলিতে 

পারে, তাহাতে আমর সন্দেহ করি না। 

৭ম। ভ্রীবিহীন পুরুষের পুনবিবাহ রহিত 
কর! আবশ্তক | ৬ষ্ট উপায়ের শেষ অংশে 

জান। গেল যে, এক দিনে সকল লোকের 

বিধাহ দিতে হইলে প্রতোকে এক ভ্ত্রী ব! 

স্বামী গ্রহণ করিলেও অনেক পুরুষ অবিবাহিত 

থাকে । যদি তাহাদিগের কোন স্বামীর স্ত্রীর 

মৃত্যু হয়, তাহ! হইলে সেই শামীর বিবাহের 

জন্য আরজ্রী কোথায় পাইব? যর্দি কোন 

স্ত্রীর স্বামী বিয়োগ হয়, তাহ! হইলে সেই 

স্রীর সহিত মৃতন্রী-পুরুষের বিবাহ দেওয়া 
যাইতে পারে, কিস্তু কেহ বিধবা ন! হইলে 

আর ম্ী কোথায়? এতত্তিন্ন যে সকল পুরু- 

যকে অবিবাহিত থাকিতে হইবে, তাহা দিগের 

বিবাহ আগ্রে, না যিনি কিছুকাল স্ত্রী নহবাস 

করিয়াছেন তাহার আবার বিবাহ অগ্রে? 

আমর! বলি যিনি এক বার বিবাহ করিয়া- 
ছেন, কিন্তু ভাগ্য দোষে স্ত্রী-বিহীন হইয়াছেন, 
তাহার আর বিবাছে কাজ নাই। 

৮ম। বিধবা! বিবাহ প্রচলিত হওয়| উচিত 

নহথে। যদিও পুরুষের সংখা। স্ত্রীলোকের অ- 

পেক্ষা অধিক, তথাপি বিধব। বিবাহে আমর! 

লোকাধিকা ও দারিদ্র্য নিবারণের জন্য (সা- 

ম|জিক কথ! ছাড়িয়। দিয়) মত দিতে পারি 

ন1। যাহার! সম্ভান থাকিতে পুনরায় বিবাহ 

করিতে চাছিবে, তাহাদিগের বিবাহ ত কোন 

মতেই উচিত নছে? যাহাদিগের সন্তান জন্মে 

নাই, 'তাহাদিগের বিবাহও লোকাধিক্ নিবা- 

নব্যভারত। ৫১১ 

রথের জঙ্ত কর্তবা নহে। সন্তান থাকিলে বি- 

স্তর অন্তবিধা উপস্থিত হয়, কেন না প্রথমেই 
লোকাধিক্ নিবারিভ ন] হইয়া বরং বঙ্ধিত 

হইবে এবং,তৎ্পরে সেই সম্ভানকে প্রতি- 
পালন করিবার ও উত্তরাধিকার দিবার পক্ষে 

বিস্তর বিদ্ব উপস্থিত হইয়া মহ! অনিষ্ট উত্পন্ন 

করিবে। শ্ত্রীকে আমাদিগের দেশে সম্পূর্ণ" 

রূপেই পুরুষের উপর নির্ভর করিতে হয়। স্ত্রী 

উপার্জন করিতে শিখিলেও অনেক সময়ে 

স্বামীকে তাহার প্রতিপালনে বাধা হইতে 

হইবে। এমন অবস্থায় অক্ষম পুরুষের সংখা! 

ত বাহির হইবে যে, তাহারা স্ত্ীগ্রহণে সম্মত 

হইবে না, শ্ুতরাং তাহাদিগের সংখা বাদ 

দিলে দেখা যাঁঈবে যে, বিবাহ করিতে বাঞ্ছিত 

পুরুষ অপেক্ষান্ত্রী অধিক । পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী 

অধিক হইলেই আর তাহার বিবাহ দেওয়! 

যাইতে পারে না, এবং পুরুষের পক্ষে যে জন্য 
স্ত্রী সহবানজ্ঞ ব্যক্তির বিবাহ বিধেয় নখে, 

সেই জন্য ম্বামী সহবাসজ্ঞ জীরও বিবাহ 

অবিধেয় | 

এইখ|নে আমর! প্রস্তাব শেষ করিলাম । 

যে সকল উপায় উল্লিখিত হইল তাহাই সমস্ত 

নহে, বিশেষ বিশেষ কতকগুলির বিষয় সাঁমা- 

স্যতঃ বলা হইল। এই মকল উপায়ে সক- 
লই অনুমোদন করিবেন না, তাহ! আমরা 

জানি, কিস্ত সকলকে অবশ্ঠই স্বীকার করিতে 

হইবে যে, কোন প্রকারে প্রকৃতির সহিত 

বিবাদে জয়লাভ করিয়া যাহাতে রোগ, 

শোক, ছুর্ভিক্ষ, মহামারী, দারিজ্র্য প্রভৃত্তির 

দ্বারা লোক নাশ ন| ঘটে, তাহার বিধান কর! 

কর্তব্য । দারিদ্রা জন্মিলে জাতীয় পঙন 

লুদূরস্থিত নহে, সুতরীং দারিক্্্য নিবারণ 

কর! সর্বভোভাবে কর্তব্য। অর্থ ব্যবহারের 

ভন্যান্ত নাঁধারণ নীতির দ্বার! যতদূর অভাব 
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মেন হইতে পারে? তাহাত প্রথমেই কর্তব, 

কিন্তু তাহাতে লোকাধিকা-জনিত দারিপ্রোর 

কোন্ন কালে অপনয়নের সম্ভাবনা নাই। 

এই জন্য লোক সংখা! হাস কর বড় বড় 

পণ্ডিতদ্িগের মতে কর্তব্য বলিয়! শীকৃত 

হইয়াছে । যদি এই নিবারণের উপায়ের 

নব্যভাঁরত। (১ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা. ৷ 

বিষয় বলিতে আমাদিগের প্রতিপন্ধেই ভ্রম 

হইয়। থাকে, তথাপি ভরসা করি সাধারণের 

নিক্দাভাজন হইব না, কেন না ধত্ব করিয়! 

যদি সফল না হই, তাহাতে আমাদিগের 

অপরাধ কি? সমাপ্ত । 

স্সিদ্েশ্বর রায় ॥ 

সামাজিক শীসন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা 

মনা জীবনের সকল প্রকার কার্ধ্যই 

পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং 

নৈতিক ও ঞপ্শিক শাসনের অধীন। এই 

সকল শাসনকে অতিক্রম করিয়া কেহই 

জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে সমর্থ নহে। 

নিজের উপার্জিত অর্থের 

করিলে পরিবারবর্গ শাসন করে, ব্যভিচারী 

হইলে সমাজ তোমাকে শাসন করিবে, 

অন্টের প্রতি অত্যাচার করিলে রাদ্া শাসন 

করিবেন এবং নীতি ও ধর্মের বিরুদ্ধাচিরণ 

করিলে আন্মগ্রনি উপস্থিত হইয়া! কুপথগামীধ 

হইতে দিবে নাঁ। চারিদ্রিক হইতে এই চারি 

প্রকার শাপন আপিয়া মন্থুধোর জীবনগন্তি- 

কে কখন বিচলিত হইতে দেয় না। কিন্ত 

মন্ুযোর পশুভাব এমনই প্রবল মেঃ তাছ। 

সকল বন্ধনকেই ছিন্ন করিবার জগ্য সর্বদা 

ল্ুযোগ ও প্লুবিধা অন্বেষণ করিয়া বেড়ায় 

এবং সময় পাইলেই সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়। 

কুপথগামী হইয়! পড়ে । তথাপি সামাজিক 

শাসনের ক্ষমর্ত। এতই প্রবল যে, সে শানন 

সহজে অতিক্রম 'করা খকলের পক্ষেই ছু্ষর 

সমু[জ বাতিরেকে ' মনুষ্য এক দিন বাচিতে 

পবে নাসমাজ হইতে বহিদ্কিত করণের ম্যায় 

অপব্যবহার 

কগের দণ্ড আর কিছুই নাই। সামাদিক 

শাসনের ত্বেজ এত গ্রবল ন। হইলে কোন 

প্রকার দুক্ষয়াই মন্গুযের অকার্ধ্য থাকিত 
না। প্রসিদ্ধ দার্শনিক কোমৎ্ বলেন যে, 

সমাজের অদিক ঈশ্বর নাই। 

কিন্তু এই সমাজ আপন অধিকারকে 

এতই বিস্তৃত করিয়'ছে যে, ব্যক্তিগত স্বাখী- 

নতার লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। 

মনুষ্য সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করে বলিয়। 
তাহার উপর আধিপত্য আছে সতা, কিন্ত 

তাঁই বলিয়া কি তাহার অধিকারের শীম] 
নাই? নাই, বলিতে গেলে মন্ষ্যকে 

সমাজের দাস বলিতে হয়। কিন্তু 

বাস্তবিক মন্রধা সমাজের দাস নহে--সমাজ 

ও মনুষ্য গুত্যেকেরই অধিকারের সীম! 

আছে। এই সীম! অতিক্রম করিলেই অতা1- 

চারে আসিয়া পড়ে । মন্ুমা যে পরিমাণে 

সমাজের নিকট দায়ী, সমাজের তাহার 

অধিক লওয়। উচিত নহে | যাহাতে যাহার 

উপকার, সে সেই পর্য্যস্ত করিলেই সামাজিক 

শ(সন ও ব্যক্তিগত শ্বাধীনতা, একে অন্যের 

হানি না করিয়া, স্শৃঙ্খলরূপে আপন আপন 

কার্ধ্য করিতে পার়ে। যাহাতে সমাদর 
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সম্পত্তি £&বং যাহাতে ব্যক্তিগত উপকার,ভাহা রাজনৈতিক শ্বধীনতা সম্পূর্ণরূপেই থাক 
সেই ব্যক্তির নিজের সম্পত্তি হওয়াই উচিত। 

যষেকেহ সমান্গে বাস করে ও সমাজের 

নিকট হইতে উপকার পাইবার প্রত্যাশা 
করে, সেই এ উপকারের প্রত্যুপকার করিতে 

বাধ্য; নতুবা সমাজ তাহার উপকারে 

যত্তবান হইবে না। বাস্তবিক সমাজে বা 

করিলেই প্রত্যেকে অন্ত ব্যক্তির জন্য কিছু 

করিতে বাধ্য হইয়া পড়ে। এই কার্য 

দ্বিবিধঃ --(ক)যাহা রাজ অন্থুমোদনে বা সাধা- 

রথের সম্মতিতে একের সম্পত্তি বলিয়! 

নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে হস্তক্ষেপ না করা, 
এব: (খ) প্রত্যেকের সত্ব বজায় রাখিবার 

জন্য যাহার যে প্রকার যু করা আবশ্তক, 

তাহাতে কোন মতে পরাম্ুখ না হওয়া। 

কেবল হে অন্যের সম্পতিতে হস্তক্ষেপ করি- 

লাম না, তাহাতে চলিবে না, যদি কেহ 

তোমার সম্পতিতে হস্তক্ষেপ করে তাহা 

হইলে তোমাকে নিজ সত্ব বজায় রাখিতে 

সাহাযা করাও আমার কর্তব্য । তোমার 

সম্পতিতে হম্তক্ষেপ করিনে ত রাজদ্ারে 

দণ্ডনীয় হইব, কিন্ত কেহ তোমার সত্ব বল- 

পূর্বক অধিকার করিতে আমিলে যদি আমি 

নিরপেক্ষ থাকি, তাহা হইলে সমাজ কর্তৃক 
নিন্দনীয় হইব, তাহাতে সন্দেহ কি? অন্ভের 

অপকার করিলেই সমাজ দেখিবে যে, তাহাতে 

সাধারণের কোন ক্ষতির সম্ভাবন! আছে কি 

না, এবং যদি থাকে, তাহা! হইলে সমাজ 
তোমাকে ভাহা। হইতে নিরন্ত রাখিবে। 

কিন্তু যে কার্যে অন্তের স্থখের কোন ব্যাঘাত 

নাই, অর্থাৎ কেবল নিজের লাতালাতের 

| জন্ত লোকে যাহু। করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে 

সমাজের হাত কি? আমাদিগের বিবেচনার 
এমন নকল কার্ধেযে কর্তার সামাজিক ও 

উচিত এবং আপন কার্য্যের জন্য কেবল 
তাহাকেই লাতালাভের ফল ভোগ করিতে 

দেওয়া প্রাজ্ঞসন্ত। 

এ প্রকার কাধে সমাজের হস্তক্ষেপ 

কর] উচিত নহে, কেন না তাহাতে সে নিজে 

যেমন লাভালাভ বুঝিবে, অন্তে তেমন 

বুঝিতে পারিবে না। অন্যে তাহাকে যে 

মন্ত্রণ। দিবে তাহা অনেক সময়েই ত্রমপূর্ণ 

হইবে, কেন না আপন কার্ষেয আপনি যেমন্ন 

লাভালাভ বঝুঝিবে, অন্যের তেষন বুঝিবাস 

ক্ষমতা নাই। অন্যে যেস্থলে একের নিকট 

কোন সামগ্রী পাইতে ইচ্ছ। করে, সেই স্থলেই 

কেবল অনোর শাসন চণিতে পারে, অঙ্গ 

নহে। যর্দি সেই কর্মের ঘারা ব্যক্তিগত অপ- 

কার হইবে এই আশঙ্কায় উপদেশ দেওয়া 

কর্তব্য বৌঁধে তাহাকে কেহ উপদেশ দিতে 

চাহে, তাঁহা হইলেও আমার! বলিব যে, তা 

হার নিজের সত্ে অন্ঠে অন্যায় রূপে হস্তপর্ণ 

করে । ব্যক্তিগত মঙ্গলে প্রবৃত্তি ও অমহলে 
নিবৃক্তি উত্তেজনা মঙ্গলপ্রদ্দ বটে, কিন্তু এস্লে 
ভিন্ন কি স্পরামর্শ দিবার সুযোগ নাই? 

প্রাপ্তবযন্ব কোন ব্যক্তি, যে নিজে আপন 

লাভালাতের বিষয় চিন্তা করিতে সক্ষম, সে 

যে অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করিবে, তাহ 

সঙ্গত বলিয়াও বোধ হয় না। ব্যক্তিগত 

কার্ধ্য হইতে তাহার নিজের যে অপকার 

সম্ভব, তাহাতে অন্যায় রূপে মাছের হন্য- 

ক্ষেপ করা তাহা! অপেক্ষা অধিক অপকারী, 

কেন না তন্্ারা ব্যক্তিগত শ্বাধীনতা হরণ 

কর! হুয়। যে পর্য্যন্ত অন্যের কোন অপকার 

না হয়, সে পর্যন্ত কাহার ও চিন্তার ব৷ 

কার্মের শ্বাধীনতার পথ রোধ করা কোন 

মতেই যুক্তিসঙ্গত বলিয়। বোধ হয় ন)। | 
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যেসকল গুণ থাকাতে লেকে নিজের 

উপকারী কর্ম নকল সম্পাদনক্ষম হয়, সেই 

সকল গুণে উত্কর্ধ লাভ করিলে লোকে সা- 

ধারণের স্মখাতির পাত্র হয় এবং সেই 

দকল গুণ না থাকিলে নিন্দাভাজন হইয়। 

খাকে। যদিও আপন কার্ধাঘারা সমাজের 

(কোন উপকার বা! অপকার মাধন করেনা, 

তথাপি আমরা তাহার সৎকশ্মের জন্য 

ুখাততি ও অসৎ কর্মের জন্য নির্দী। করিয়। 

থাকি। সুতরাং তাহার নিজের কার্য্যের উপরে 

কোন সাক্ষাৎ শানন নাথাকিলে্ড অপাক্ষাতে 

এক প্রকার শাসন থাকিবে । লোকে যে 

প্রকার কশ্শে প্রবৃত্ত হইতে চাহিবে, এই 

শসনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়। তাহাতে প্রবৃত্ত 

বা তাহা হইতে তাহার নিবৃত হওয়] উচিত । 

যদি কেহ এই শানন না মানিয়। অন্যের 

ক্ষতি ন! করিয়া কুপথগামী হয়, তাহা 

হইতে তাহার সহিত একত্র বাস করা ন! 

করা! আমাদিগের অধিকার । তাহার ক্ষতি 

করিবার জন্য আমারা মে তাহার সঙ্গ 

ত্যাগ করিব এমত নহে, আমাদিগের 

নিজের মঙ্গলের জন্য তাহার নিকট হইডে 

তন্তরে থাকা উচিত, কেন ন! তাহার দ্বার 

আমাদিগেরও প্রবৃত্তি দূষিত হওয়া সম্ভব। 
সেই ব্যক্তি অপেক্ষা কোন অন্য সৎপথাঁ- 

বলম্বী ব্যক্তিকে আমরা অধিক পছন্দ করিতে 

পারি, কেন না তদ্দারা কুপথগামীর নিজের 

কোন কার্ষ্যে প্রত্যক্ষ প্রতিবন্ধকতা করা 

হয় না, এবং সে-যদি সাধারণের শ্রদ্ধা পাইতে 

ইচ্ছা করে, ভাহা হইলে নিন্(কে ভয় করিয়। 

অবশ্যই তাহার চল! উচিত । যদ্দি সে তাহা 
না করে, অবন্ত তাহার ফলভোগ করিবে । 

খইফল অনেক সময়ে তাহার পক্ষে অনিষ্ট- 

কারী হইস্ডে পারে, কিন্ত এই অনিষ্টের হেতু 

নবাভারত | 

| 

(১ম খণ্ড, ১১শ সংখা! । 

সে ঈয়ং ভিন্ন অন্য কেহই নহে ভীবং এই 

অনিষ্ঠ ও তাহাকে দণ্ড দিবার জন্য প্রযুক্ত 

হয় না, সে আপন কশ্মপ্দোষে আপনিই ডা- 

কিয়! আনে । কোন অভিমানী, অহঙ্কারী, 
অপব্যয়ী ব1 লম্পট অবশ্যই সাধারণের নিন্দ- 

নীয় হইবে। এবং নিন্দনীয় যাহাতে না হয়, 

এমন কে।ন অধিকারও সে প্রার্থনা! করতে 

পারে না। পক্ষাস্তরে কোন অমায়িক,বিনসী, 

মিতবায়ী ঘা সচ্চরিত্র, সুখ্যাতি প্রার্থিন্র »]| 

হইলেও লাধারণে তাহার সুখ্যাতি করিয়। 
থাকে । জতএব অন্যের অনিষ্ট না হইলেও 

যে সকল কার্ষেযর দ্বারা লোকে নিন্দার পাত্র 

না হয়, মিজের জন্য অবশ্যই তাহার তাহা 

কর উতিত। 
পূর্বোক্ত প্রকার কার্যের জন্ত সমাজ যে 

কাহার ম্থুখ্যাতি বা অখ্যাতি করিবে না, 

আমরা তাহ। বলি না, কেন ন.ষে সকল 

কাধে অন্তের কোন প্রকার সংশ্রব আছে 

তাহার কিছুরই অমর্যাদা করা যাইতে পারে 

না1 অন্তের সহিত একেবারে সম্বন্বরহিত 

ঘে সকল কার্ধ্য, কেবল তাহাতেই সমাজের 

নিরপেক্ষ থাকা] উচিত । এমন অনেক 

কার্ধ্য আছে, যাহার উৎ্কর্যাপকর্ষে কেবল যে 

আমার নিজের লাভালাভ হয় এমন নঙ্চে, 

অর্থাৎ আমার দোষের জনা সমস্ত সমাজের 

উপরও দোষ আসিয়। পড়ে--এ সকল কার্ষো 

বাক্তিগত স্বাধীনতা মঙ্গলদায়ক নহে, স্মতরাং 

তাহ।দিগকে ব্যক্তিগত কর্তব্যও বল! যাইতে 

পারে না। যদি কেহ আপন কার্ষ্যের দ্বারা 

আমাদিগের সন্তোষ বঞ্ধন করিতে না পারে, 

তাহা! হইলে ভাঙার জীবনকে যে অস্থখী 

করিব তাহা নহে বরং যাহাতে তাহার স্ুখ- 

বর্ধন করিতে পারি, তাহারই চেষ্টা করিব। 

তাহার কুপথ অবলম্বন করায় 'জন্া" 'ভাহাকে 
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দণ্ড না*দিয়! তাহার প্রতি দয় করিয়া 

তাহাকে রক্ষ। করাই মন্থুষোর কর্তব্য । য্িও 

আমর! তাহার উপকার ন1 করি, এই পর্য্যস্ত 

আমরা করিতে পারি ষে, তাহার সঙ্গ ত্যাগ 

করিব কিন্ত তাহাকে কখনই শক্ত বলিয়। 

বিবেচন! করিয়। দণ্ড দিব না। কিন্ত কথ! 

এই যে, কি প্রকারে উদ্দাসীন থাকিব? 

কেহই একেবারে স্বাধীন নহে । আপ- 

নার কর্ম দ্ব'রা লোকে অগ্থে আপনাকে, তৎ 

পরে পরিবারকে এবং তৎ্পরে স্মাজকে 

ভাপনার সহিত সংযুক্ত করে। তাহার 

ব্যক্তিগত কর্মের অপকুষ্ইতার জন্য সমাজকে 

হস্তক্ষেপ করিতে হইবার অগ্রে তাঁহার পরি- 

বারবর্গ হস্তক্ষেপ করিবে । কোন অপব্যয়ী 

ব্যক্তি বদি হুর্বদ্ধি বশতঃ সতর্ক হইতে না 

পারে, তাহ। হইলে সমাঙ্জের হস্তক্ষেপ করি- 

বার পুবের্ব তাঁহার পরিবারবর্গ, অর্থাৎ এ 

সকল ব্যভি যাহাদিগকে উহার অপব্যয়ের 

ফলভোগ করিতে হইবে, তাহারা তাহাকে 

নংশোধন করিবার চেষ্ট। করিবে । ন্দুতরাং 

এমন সকল স্থলে সমাজের হন্তক্ষেপ করিব।র 

কোন আবশ্যকতা দেখা যায় ন|, কেনন| 

তাহার কারের ফল যাহাদিগকে ভোগ 

করিতে হয়, তাহাদিগের অন্থরোধেই তাহাকে 

অসৎ্পথ পরিত্যাগ করিয়। যাহাতে নিজের 

গ্রতি কর্তবা কর্মের অবহেলন ও পরিবারের 

প্রতি কর্তব্য ভঙ্গ করিতে না হয়, এবম্প্রকার 

কার্ধয করিতে বাধ্য হইতে হইবে এবং বাধ্য 

ন। হইলে তাহার সংসার মধ্যে বাস করাও 

চলে ন1। কিন্তু আমরা! পূর্বেই বলিরাছি, 

অন্যের সহিত সংশ্রব বিরহিত এমন ব্যক্তি 

কপি দই হয় ন। 
দি আদ্মধিষয়িলী. জান দ্বার কেহ 

আপনাকে সংশোধন করিতে না পারে এবং 

নবাভারত। 

| 
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তাহার চরিত্র, নিজ পরিবারবর্গেরও সংশেো- 

ধনের অসাধ্য হয়, তাহা হইলে সমাজ তাহার 

কার্যে প্রতাক্ষ রূপে হস্তক্ষেপ ন1! করিলেও 
তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়! সংক্রামকতা দোষের 
ভয়ে তাহার নিকট হইতে দ্বরে থাকে, অর্থাৎ 
তাহাকে এক প্রকার ত্যাগ করে বলিলেই 
হয়। সমাজত্যক্ত হষ্টয়]! লে'কের বাস করা 

কঠিন.স্ুতরাং তাহাকে আপন চরিত্র নংশো- 

ধন করিতে হয়, অথব। একেবারে অপকর্ষতার 

চরম সীমায় উপস্থিত হইয়। সম্পূর্ণরূপে নিরা- 

শ্রয় হইতে হয়। কিন্তু নিজ বুদ্ধির দোষে 
যদি কোন বাক্তি সমাঁক্দের কাহারও অপ- 

কার না করিয়। এবং সামাজিক নিয়ম সক- 

লের অনাথ! না করিয়া! অসামান্য শ্বাধীনতা 

গ্রহণ করিয়৷ অধঃপধে পতিত হয়,তাহা হইলে 

কি তাহাকে ত্যাগ কর! সমাজের কর্তবা ? 

য্দ অজ্ঞান অল্প বয়ঙ্ক নাবালকদিগের ভার 

সমাজ লইতে পারে, তাহ! হইলে কি প্রাপ্ত 

বয়ঙ্গ অজ্ঞান আম্ম-কর্তবা-বিমুট ব্যক্তিকে 

আশ্রয় দেওয়া সমাজের কর্তবা নহে? যদি 

কেহ অপন আলস্য, পাঁনদোষ, অপরিমিত 
ব্যয় বা চরিত্রদোষ বশত? তদানুষঙ্গিক অনি 

আনয়ন করে, তাহা হইলে তাহার জন্য 

তাহার উপর যাহার] নির্ভর করে, তাহাদি- 

গের মহা অনর্থ উপস্থিত হয়, এবং তাহার 

দ্বার সমাজও কলুষিত হইতে পারে; স্থতর।ং 

যত দুর সম্ভব রাদশাসনাধীনেই তাহাকে আনা 

যাইতে পারে। কিন্তু রাজশাপন যদি তাহাতে 

হস্তক্ষেপ না করে, হাহা হইলে সমাজে 

তাহাকে হইট! নিন্দ| করিয়াও কি সংশোধন 

করিবার চেষ্টা করিতে পারে না? কোন 

ব্যক্তির নিজ স্বাধীনতার প্রতিকূলে কোন 

কথ! বলি না, কিন্তু ইহাতে কাহারও বোধ 

হয় সন্দেহ নাই মে, সাধারণতঃ জীবন যাত্রা 
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নির্বাহ করিবার জন্য বিশেষ এমম কোন 
শবাধীনতার আবশ্যক হয় না, যা সমাঙ্গের 

বাল্যকাল হইতে নিষিদ্ধ নিয়ম সকল অবহে- 

লন করিতে প্রবৃভ করে। সাধারণ জীবন 

গতি পরিচালন করিবার জন্য পুরুষান্ক্রমে 
কতধগুলি সছুপদেশ চলির্লা আসিয়াছে। 

নিজের শ্বাধীনতার জন্য ইহাদিগের অন্যথ। 
করিবার কোন প্রয়োজন দেখ! যায় না, বরং 

অবহেলনে ক্ষতিই দেখিতে পাওয়া যায়। 

কিন্ত অনেক সময়েই লোকে এবম্প্রকাঁর 

স্বাধীনতা লইয়া] থাকে, যাহাতে সমাজের 

হস্ত না থাকিলেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে সমাজের 

এবং বিস্তর পরিমাণে তাহার আত্মীয়বন্থুর 

ক্ষতি হইয়া থাকে। এমন সফল স্থলে 

তাহার কারের শ্বাধীনত। হরণ করিয়। তাহাকে 

শাসনাধীনে আনয়ন করা হয়। কিন্ত 
তাহাকে আমরা শাসনাধীনে আনয়ন করি 
কেন? সে শ্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়! 

অন্যের অনিষ্ট করে বলিয়া, স্বাধীনতা লই- 

ছে বলিয়া নহে । যদি কোন অমিতব্যয়ী 

অপব্যয় দ্বারা আত্মীয় পরিবারের ভরণ 

পোষণে অক্ষম হইয়া তাহার্দিগের প্রতি 
নি € 

কর্তব্য কর্মের সাধন করিতে না পারে, বা 

মহাজনের ণ শোধ করিতে না পারিয়। 

তাহার প্রতি কর্তব্যের ক্রুচী করে, তাহা 

হইলে আমর! তাহাকে যে দও দিয় 

থাকি, তাহা তাহার অমিতচারিতার জন্য 

নহে- অন্যের প্রতি কর্ভব্যের অবহ্লন 

নব্যভারত। (১ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা । 

ও ক্রটির জন্ত। সেই অর্থে তাহ[দিগকে 
বঞ্চিত করিয়। যদি সে. দান করিত বা অন্ত 

কোন মহৎ কার্য্যে ব্যয় করিত,তাহা হইলেও 

সমানরূপে দগুনীয় হইত । বেশ্তাকে অর্থ 

দিবার জন্য আম্মীরের প্রাণ বধ করাতে যে 

দণ্ড, জাতীয় ধন ভাগুারের জন্য গ্রাণবধেও 

সেই দণ্ড । নিজের কার্য দোবযুক্ত হঠলে 

অন্যের প্রত্ধি কর্তব্যের ক্রুটীর জন্য যে দণ্ড, 

কার্ধয দোষ শুন্য হইয়াও সেই কর্তব্যের ক্রুটী 

হইলে, সে ব্যক্তি দগুনীয় হয়। কর্তব্যের 

ক্রটা হইলেই দগুনীয় হইবে, স্বাধীনতার 
অযথ! ব্যৰ্ারের জন্য নহে। মদ্য পান 

করিলেই পে দণ্ডনীয় হইতে হইবে, এমন 

। কোন কথ নাই, কিন্তু মদ্যপান করিয়া যদি 
শরীরের অন্তস্থত। বা অর্থের অপব্যয় নিবন্ধন 
কেহ অন্যের এবং নিজের প্রতি কর্তব্যের 

অবহেলন করে, তাহ। হইলে অবশ্ঠই দণ্ডনীয় 
হইবে । ফল কথ! এই যে, বাক্তিগত স্বাধী- 

নতা লইয়। লোকে যতক্ষণ কাহারও অনিষ্ট 
ন| করে, বা করিবার সম্ভাবনা ন1] থাকে, 

তাহাকে ততক্ষণ নির্কিষ্বে এ স্বাধীনতা অধি- 

কার করিতে দেওয়। যাইতে পারে। কিন্তু, 

এই প্রকার স্বাধীনতার অপবাবধহার করিয়। 

যখনই আপনার, আত্মীয় বন্ধুরঃ ব1 সাধা- 

রণের ক্ষতিকারক হইবে, বা ক্ষতি করিবার 

সম্ভাবন] দেখ। যাইবে, তখনই তাহার শ্বাধী- 

নতা৷ হরণ করিয়। তাহাকে সামাজিক;,নৈতিক 
ব। রাজশাসনে আনিতে পারিবে । 

শাক্যচরিত, বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধদর্শন 
(পূর্ব প্রকাশিতের পর 1). 

. ডাক্তার রাঙ্গেন্র লাল গিত্র বলেন, চীন 

দেশীয় বৌদ্ধ প্র দকল সংস্কত বৌদ্ধ থ্রস্থের 
জসুবাদ। : চীন বৌদ্ধ গ্রন্থ শষত সদ্থন্ষে 

'সামুয়েল ঘিল মাছের অর্বাপেক্টা জধিক 'অস্ঠু- 
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বার শুমিয়াছি ষে,চীন দেশীয় বোপ্বগ্রস্থ সকল 
নেপাল দেশ প্রচলিত গ্রস্থাবলীর অন্ুবাদ। 

একথাটী সভ্য নহে, ধীহার1 এসম্বপ্বে কোন 
সন্ধান রাখেন ভাহারাই স্বীকার করিবেন । 

স্রতরাং এবিষয়ে. আর অধিক বলিবার 

আবশ্টক নাই ।” 

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল অনুমান করেন, 

পাঁলিভাষা অশোক বর্ধনের পরস্তবন । অশো- 

কের পূর্বে ষে বৌদ্ধ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, 
সেবিষয়ে সন্দেহ নাই । ডাক্তার রাজেন্দ্র 

লালের অনুমান সত্য হইলে, পালি ভাষায় 

রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থ সকলের পূর্ববে যে অন্য 
তাষায় রচিত বৌদ্ধ গ্রন্থ বিদামান ছিল, 
সনেহ নাই। আমরা ইতিপূর্বে ধীদখাইতে 

চেষ্টা করিয়াছি যে, পালি ভাষা অশোকের 

পূর্বতন। কিন্ত নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতে 

পারিয়াছি, বোধ হয় না। যাহ! হউক, পালি 

ভাষ' অশোকের পূর্বতন হইলে ডাক্তার 

বাহাদুরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুক্তির সার্থকতা 
থাকে না। কিন্ত পালি ভাষা বিদ্যমান 

থাকিলেই যে সংস্কত বাঁ অন্ত কোন ভাষায় , 

গ্রন্থ ন। লিখিয়। সর্ব প্রথম গ্রস্থ গুলি পাঁলি 

ভাষাতেই লেখা হইয়াছিল, এ কথাও আমর 

এখনও বলিতে পারিতেছি না। 

হজ্জসন সাহেবের আবিষ্কৃত নেপালী 

ংস্কত বৌন্ধপ্রস্থ সকল প্রাচীনতম ও আদি 

গ্রন্থ বলির সাহেব ঘোষণ। করিলেও এৰং 

আরে ছুই একক্ম পঞণ্চিত তাহার পোষকতা। 

করিলেও ছু এক খানি এ্রন্থের প্রকৃতি নির্ণীত 

হষইবামান্র সাধার়ণে তীর বিকুদ্ধবার্দী হইয়। 

উঠে। তখনও সমুদয় সংদ্ধত প্রস্থ পরীক্ষিত 

হয় মাই, আজিও হয় নাই। অথচ পণ্ডিত 

সমার্জ ছ একখানি সংক্ষত বৌদ্ধ গ্রন্থ ও ছুএক 

নব্যভারত। ৫১৭: 

খানি পালি প্রস্থ পরীক্ষা! করিয়া! একেবারে 

তুই দলে বিভক্ত হুইয়! পড়ে । একদঙগ পালি 

গ্রন্থ সকলকে সংস্কৃতের পূর্বতন ও আর এক 

দল উভয় ভাষার গ্রস্থাবলী সমসাময়িক 
বলিয়। স্থির করেন । 

হুক্সনের পরে অনেক গুলি প্রতুবিৎ 

ছুই প্রকার গ্রন্থই প্রামাণা বলিয়। শ্বীকার 
করিয়াছিলেন । লাসেনের মতে, বুদ্ধ ব্রাহ্মণ- 

দিগকে সংস্কত ও অপবর্গদিগকে পালি 

ভাষায় উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি সেই 
জন্য অনুমান করেন, প্রথম হইতেই সংঙ্কত 

ও পালি উভয় ভাষায় প্রামাণ্য গ্রন্থ সকল 

রচিত হুইয়ছিল। গাথাকে লাসেন অপ- 

সংস্কৃত বলিয়া অনুমান করেন। তাহার 

মতে সংস্কৃতানভিজ্ঞ পঞ্ডিতগণ কনিক্ষের সম 

কালে গাথ! ভাষায় রচিত গ্রন্থ সকল রচনা 

করিয়াছিলেন । 

বর্ণফ বলেন, সংক্কত ও পালি উভয় 

প্রকার গ্রন্থই প্রামাণা. বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য 

বিভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছিল। তাহার 

মতে পালি গ্রন্থ সকল সংস্কংতের পরস্তন। 
আলুইস সাহেব বলেন, পালি বৌদ্ধ- 

দ্িগের দেব ভাষা! । প্রাচীনতর গ্রস্থ সকল 

পালি ভাষায় রচিত হইয়াছিল, যে সময় 
হইতে গৃহবিচ্ছেদ ঘটিয়! বৌদ্ধগণ নানা 
সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়েন, বিলাসপ্রিয় 
মহাসাংঘিকগণ বুদ্ধের কঠোর নিরম স্থবিধা 
মত কোমলতর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
সেই সময় হইতে এই ধর্দচাত সম্প্রদায় সকল 
সংস্কত ভাষায় গ্রস্থাদি রচনা করিতে আরম্ভ 

করিয়াছিল । দীপবংশ ও অন্তান্ত পালি 

গ্রন্থে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়। যায়। 

আচার্য্য চাইলভার্স পাঁবিকে বৌদ্ধদিগের 
দেব ভাষা বলিয্ব। বিশ্বাল করেন, এবং বুবিতে 
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পারেন না, কিরূপে লোকে পালি গ্রন্থ সকল 

সংক্কুতের অনুবাদ বলিয়া! অন্থমান করে। 
তাহার মতে সংক্কত গ্রন্থ সকল প্রাচীনতর 
পলি গ্রন্থের উপর রচিত এবং কতকগুলি 

যথ।যথ অন্গবাদ মাত্র । 

ছই শ্রেণীর লোকের জনা ছুই প্রক!র 
গ্রন্থ, কেহ কাহারও অনুবাদ নহে, উভয়েই 

সমান আস্ত ও প্রামাণা, যুগপৎ ছুই ভাষায় 

লিখিত হইবে, অসম্ভব না হইলেও যে সম- 

য়ের কথা বল! যাইতেছে, সে সময়ের পক্ষে 

অবিশ্বাস্ত। বস্ত্তঃ কোন দেশীয় বৌদ্ধগ্রস্থে 
এই প্রশ্নের মীমাংস। করিবার উপযোগী 

কোন প্রমাণ ন। পাওয়াতে, বিভিন্ন পণ্ডিতের! 

আপন আপন কুচি ও জ্ঞান এবং বিশ্বাস 

অন্থসারে একটাকে অপরটার মূল বলিয়! 
ঘোষণা করিয়াছিলেন। অবশিষ্টের ছুই 

পক্ষের প্রমাণ সমান দেখিয়। ছুই প্রকার 

শ্রস্থই প্রামাণ্য ও সমসাময়িক বলিয়! নিষ্কৃতি 

লাভের চেষ্ট। দেখিয়াছিলেন ॥ কিন্তু যে 
সময়ে বৌদ্ধগ্রহ মকল রচিত হয়, সে সময়ে 

ছুইটী বা দশটী, কতটা ভাষা ভারতবর্ষে 
প্রচলিত ছিল, কেহ বলিতে পারে ন।। 

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র পালিবাদি- 

দিগের মত থগ্ডন করিতে যাইয়। বলিয়া- 

ছিলেনঃ শ্রীচেতন্যের মত শক্যসিংহ যখন 

যে দেশে গিয়াছিলেন, তখন সেই দেশীয় 

ভাষায় আপন মত গ্রচার করিতেন । স্থুতরাং 

বিভিন্নদেশে বিভিন্ন ভাষায় একই সময়ে 

বিভিন্ন আস্ত গ্রন্থ রচিত হইবার সম্ভাবন] | 

ডাক্তার রাছ্জেন্ত্রলাল এটাকে একটা সরল 
যুক্তি বলিয়া নিজেই স্বীকার করেন না, 
কথার কথা একটী বলিয়াছেন মাত্র । তাহার 
মতে সর্বাজন নন্ম(নিভ পগিতগণের সাধারণ 

বোধগম্য সংস্কৃত ভাষ। শিদামান থাকিতে 

নবাভারত। (১ম খণ্ড ১১শ,দংখ্যা | 

প্রদেশীয় ভাষায় আন্ত গ্রস্থ রচিত হওয়া 

সম্ভব নহে। কিন্ত অন্যের একথার অসা- 

রত্ব বুঝিতে পারেন নাই । ছুই প্রকার আস্ত 

্রস্থ হইতে কয়েকজন আচার্ধ্য যুগপৎ বন্ধ 
প্রকার আস্ত গ্রন্থের বিদ্যমানতা কল্পন! 

করিয়াছেন । 

বিখাত রুস আচার্য্য মিনায়েফ বলেন? 

“একইশান্ব যুনপৎ ভুইটা বিভিন্ন ভাষায় 

রচিত হইয়াছিল বিশ্বান কর! সহজ নহে। 

বোধ হয় প্রাচীন বৌদ্ধ শান্তর বহুকাল মুখে 

মুখে প্রচায্লিত হইয়া কালক্রমে বিভিন্ন 

অনেকগুলি ভাষায় পরিবন্তিত হইয়াছিল । 

সামুয়েল বিল মাহেবেরও মত এইরূপ । 

তিনি বলেন--“মিনায়েফ বিশেষরূপে প্রমাণ 

করিয়াছেন যে, শাসনভাবা পালিভাষা হাতে 

সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এমন অবস্থায় কিরূপে 

বাধা! যাইতে পারে যে, সংস্কৃত বৌদ্বগ্রস্থ সকল 

| কেবল পালি ভাম্বা হইতে অন্ভুবাদিত? 

আমার বোধ হয়, ভারতবর্ষে লিখন প্রথ। 

পচা) হইবার পরে বৌদ্ধগ্রস্থ সকল নানা 
ভাষায় বিদ্যমান ছিল। আধুনিক সংস্কৃত 

খ্রন্থ সকল নেপাল দেশীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক 

নান। ভাষা ছইতে অন্ুবাদিত হইয়াছিল” 

অশোক শাসনের ভাষা পালি ভাষার 

পূর্বতন, এই অন্থম।ন করিয়া! এই ছুইজন 

আচার্ধ্য প্রদেশীয় বিভিন্ন ভাষায় বৌদ্ধ- 
প্রাচীন আস্ত পুস্তক সকল রচন! হইয়াছিল, 
বিবেচনা করেন । প্রদেশীয় ভাষায় রচিত 

কোন বৌদ্ধ গ্রন্থ এখন বর্তমান মাই । বিশে- 
বতঃ নবধশ্ম প্রচারের প্রারম্ভে আন্ত পুস্তক 

যুগপৎ ঘিভিন্ন প্রদেশীয় ভাষায় রচিত হই 
বার দৃষ্টান্ত আর কোথাও পাওয়া ধায় না। 
বিভিন্ন দেশীয়ের কালক্রমে আন্ত পুস্তক 

কল "আপন 'মাঁপন ভাবায় অসুঘাদ করিয়া 
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লয়। আন্ত গ্রস্থ আদৌ একই ভাবায় রচিত 

হইয়। থাকে | বিল নাহেব আরো 

বলেনঃ-- 

“নব প্রকাশিত অনেকগুলি পুস্তক 

পাঠে সকলেরই প্রতীতি হইয়াছে যে, 

প্রাচীন বৌদ্ধ. পুস্তক সকল কেবল 

সংস্কৃত ও পালিভাষায় রচিত হয় নাই। 

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশীয় গ্রন্থকার আপন আপন 

'বিভিন্ন মাতৃভাষায় উহাদ্রিগকে রচন। করিয়া- 

ছিল।” 

রাজেন্দ্রলাল ললিতবিস্তরকে যাদৃশ 

প্রথচীন গ্রন্থ বলিয়। প্রমাণ করিতে চেষ্ট। 

করিয়াছেন, ললিতবিস্তর তাদৃশ প্রাচীন 

গ্রন্থ নহে । ললিতবিস্তরের প্রাচীনত! 

সম্বন্ধে ডাক্তার বাছুর মিশ্নলিখিভ কয়েকটা 
প্রমাণ দেখিয়াছেন। ডাক্তার স্বয়ং বলি- 

য়াছেন, ললিতবিস্তরের সহিত মহাবস্ত 

প্রভৃতি গ্রস্থের ভাষা ও মতগত সাদৃশ্য এত 

যে, তাহাদিগকে ললিতবিস্তরের সমকাল 

রচিত বলিয়! সহজেই বুঝ যাইতে পারে। 

'আমরাও সেই জন্য ললিতবিস্তরকে আধুনিক 

প্রমাণ করিতে পারিলে ঁ সকল ্ন্থকেও 

আধুনিক বলিয়া! ধরিয়া! লইব। 

১। চীন বুদ্ধ চরিত সংস্কত ললিত- 

বিস্তর হইতে শ্রীষ্টের ৭* অব্দে অনুবাদি'ত 

হয়। প্রামাণ্য গ্রন্থ ভিন্ন অন্য ভাষায় অন্গু- 

বাদিত হয় না। সুতরাং সেই প্রামাণ্যত। 

ল/ভ করিতে ললিতবিস্তরের অনেক সময় 

লাগিয়৷ থাকিবে। 

২। কনিক্ষের মহাসমিতি ও চীন অন্ধ 

বাদের মধ্যে ব্যবধান অধিক নছে। স্বৃতরা' 

কনিচ্টর পূর্বে ললিতবিষ্তর লিখিত হই 

য়াছিল। | 
৩ (অশোক সমিতির পক্ষে এই আপত্তি 

নব্যভারত । ৫০৯ 

ঘটে না। কিন্তু এতদিন বুদ্ধচরিত লেখ। 

হয় নাই, অথচ তাহার পূর্বে বুদ্ধের জীবন 

কালে যে সকল ঘটন| ঘটিয়[ছিল, সে সকল 

মন্নিরে ও গুহায় চিত্রিত হইয়াছিল, বেধ 

হয় না। 

৪। কালাশোকের সমিতির পক্ষে কোন 

আপত্তি খাটে না। ন্ত্রাং কালাশোকেয় 

সময় ললিতবিস্তর লিখিত হইয় থাকিবে । 

৫। ললিতবিস্তর ছুই খানি বিভি 
রস্থ একত্র করিয়া রচিত হইয়াছে । আধুনিক 
গ্রন্থ খানি কালাশোকের সময় রচিত হইয়া- 

ছিল। যে প্রাচীন ললিতবিস্তরের গাথা 

মকল এই গ্রস্থে উদ্ধত করা হইয়াছে, বোধ 

হয় প্রথম বৌদ্ধদমিতিতে উহ! রচিত হইয়! 
থাকিবে । 

ষে গ্রন্থ হইতে চীন ভাষায় বুদ্ধচরিত অনু 

বার্দিত হইয়াছিল, সে গ্রন্থখানি বিদামান 

নাই। সেখনি কোন্ ভাষায় রচিত ছিল, 

এখন বল! যায় না| ডাক্তার রাজেন্লালের 

উল্লিখিত গাথ। বুদ্ধচরিত হইতে চীন বুদ্ধ- 
চরিত অনুবাদিত হইয়া থাকিতে পাবে। 

চীন ভাষায় তিনখানি বুদ্ধচরিত দেখিতে 
প।ওয়া যায়। বিগণ্ডে্ট সাহেব ব্রন্মদেশীয় 
একপানি বুদ্ধচরিত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ 
করিয়াছেন। এখানি পালি যালালঙ্কার বস, 

নামক বুদ্ধচরিতের অনুবাদ । মালালঙ্কার বদ্তূ, 

খুব প্রাচীন গ্রন্থ নহে। বিল সাহেব এক 

খানি চীন বুদ্ধগরিত ইংরাঙ্গীতে অনুবাদ 

করিয়াছেন। এখানি খ্রীহীয় বষ্ঠ. শতাব্দীতে 
কৃত অভিনিক্কমণন্ত্র হইতে জ্ঞানকৃট 

কর্তক চীনভাবায় অন্ুবাদিত হইয়াছিল। 
চৈনিক অভিনি,মণ হুত্রের শেষ শ্লেকে 

লিখিত আছে যে, ধর্পাগুণ্ডের শিষোরা এই" 
গ্রন্থকে কো পেন-হ্ি'কিং বলে) শ্রাবন্তী 
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বাদেরা ললিতবিষ্তর বলে এবং মহামাতিি- 

কেরা মহাবস্ত বলে। কো-পেনহিং-কিং 

খ্রী্ের ৬৯ বা ৭০ অন্দে চীন ভাষায় অন্ধুবা- 

দিত হইয়াছিল । ডাক্তার রাজেন্্রলল এই 

খানিকে ললিতবিস্তর বলিয়ছেন। ললিত- 

বিস্তর ও মহাবস্ত ছুই খানি শ্বতত্র গ্রস্থ 

অদ্যাপি বর্ডমান আছে, ম্মৃতরাং কো-পেন 

ধিংকিং যে একখানি তন্ত্র পুস্তক, সন্দেহ 

নাঁই। এই সকল গ্রস্থের আখ্যায়িকা প্রায় 

একরূপ, তথাপি গ্রস্থগুলি যে শ্বতস্্। আমর! 

গ্রতাক্ষ দেখিতে পাইতেছি । বষ্ঠ শতাবীর 

চৈনিক অভিনিষ্ষ মণ স্থত্রে ললিতবিস্তরের 

উল্লেখ পাওয়া! যাইতেছে । এই যষ্ঠ শতাবী- 

তেই ললিতবিস্তর ভুটিয়া ভাবায় যথাবথ 

অনুবাদিত হইয়াছিল, স্থৃতরাং ষষ্ঠ শতাবী 

বা তাহার কিছু পূর্বে যে বর্তমান ললিত- 

বিস্তর বিদ্যমান ছিল, সে বিষয়ে সঙ্গে 

নাই। ফরাসী পণ্ডিত ফুকো। সাছেব ভূটিয়া 
ললিতবিস্তর ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়া- 

ছেন। ভঁহার মতে বত্ধমান ললিগবিস্তর 

কমিক্কের মহাশজ্ঞে রচিত হইয়াছিল । 

কো-পেন-ছ্িংংকিং অদ্যাপি অন্গুবার্দিত 

হয় নাই। হইলে ললিতবিস্তরের সহিত 

মিলাইয়। আমর] নিশ্চয় বলিতে পারিতাঞ, 

সেখানি ললিতবিস্তরের অনুবাদ কি না। 

এখন কেবল অন্গমান হয় যে, ললিতবিস্তর 

এক খানি দ্বতন্ত্র গ্রন্থ । এই অস্ুমানের 

একটী কারণ এই মাত্র উল্লেখ করা গিয়াছে । 
দ্বিতীয় ফারণ এই যে, কো-পেন-হিং-কিং ও 

ললিত্ববিস্তঘর অধ্যায়গত বিভিম্নতা আছে। 

বিল সাছেছ্ কলেন, কো-পেন-হিং-কিং নামে 

অনেকগুলি হ্স্থ চীনভাবার পাওয়। যায়; 
ইহাদের এক খানি এক অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, জুই 

খানি পাঁচ..অধ্যায়ে সম্পূর্ণ আর এক 

নবাভারত । ১ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা । 

থানি সাত অধ্যায়ে সম্পূর্ণ । যেখানি 
খরীষ্টের ৬৯। ৭০ ত্তব্মবে অন্তুবাদিত হুইগ্রাছিল, 

সেই খানি পাঁচ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ । পঞ্চাধ্য।য়ী 
দ্বিতীয় এন্থ খানি গর পূর্বব গ্রথম শতাব্বীতে 
অন্বঘোষ রচন! করেন, খ্রীের ষ্ঠ শতাবীতে 

ধন্মলতাশীন উহ! চীনভাায় অনুবাদ করিয়- 

ছিলেন । এই চারি খানি গ্রন্থ স্বতঙ্ত, অপর 

তিম খানি ছাড়িয়! কেবল এক খানিকে 

ললিতবিস্তর বলিয়া অন্গমান করিবার কোন 

কারণ ডাক্তার বাহাছুর নির্দেশ করেন নাই। 

তিনি যে থ্ানিকে ললিত বিস্তর বলিয়। 

নির্দেশ করিজ্জাছেন, সে খানি পাচ অধ্যাক্কে 

সম্পূর্ণ। কিন্ত ললিতবিস্তরে (২৩) অধ্যায় 

দেখিতে পাওয়া যায়।. চৈনিক অনুবাদ, 
সাঁচি, অমরাবতী। ভারত প্রভৃতি স্থানের 

গুহা মন্দিয়ে চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি দেখিয়া 

আমরা ডাক্তার বাহাহ্ুরের সহিত একবাকো 

বলিতে পারি' কালাশেকের পূর্বে এক খানি 

বুদ্ধ চরিত রচিত হইম্বাছিল। কিন্তু সেইখানি 
যে, বর্তমান ললিতবিস্তর তাহার কোন 

প্রমাণ নাই। জাতকখবন্নন নামক গ্রন্থের 

অন্থবাদে ডাক্তার রিসডেভিম বলিয়াছেনঃ-- 
৯1100 20010706 1098-76]1989 (56 90011, 
4১177079805 37021826 8০) 8010 1100191806- 
৪7019 951681106 60৪৮ ৮0০ 0271) 96০01198 
৪: 2179207 2% 61১৪ 91১0 01 81১9 011৫. 
08068 3. 0. 2018709760 80 8০০৫ 
008৮ 00৪3 ০76 0110990. 89 61)6 ৪০)))9০6৪ 
6০ 19 7610798918084 7০০00 1009 25096 
820790. 1901)196 79011011088, 

নামের সাদৃষ্ঠ দেখিয়। ছুই খানি খ্রস্থ 
এক বলিয়া অন্গম।ন কর! ঘুক্তিসঙ্গত নহে । 

চৈনিক গ্রন্থের নামের সহিত বর্তমান 

সংস্কৃত বা পালি গ্রন্থের নাম লাদৃশা দেখিয়া 

্রপ্নুবিন্ডেরা, বারস্বার প্রতারিত, হইয়াছেন । 
ভক্তি ভাঙ্গন ডাক্তার মরিস সাহেব অঙ্ুতর 

নিকাওয়. উপুজ্মণিকার লিখিয়াছেনঃ 
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চৈমিক অভি মিঞ্চ মণ সৃম্ধ, অন্দাদেশীয় 

মালালঙ্কার বস্তু, সংস্কৃত মহাবন্ত ও ললিত- 

বিস্তর তূলন! করিলে দেখ! যাইবে, এই 
কয়েক খানি গ্রস্থের আখ্ায়িক1 ভাগ সাধাঁ- 

রণত£ একরপ, তথাপি বর্ণনা পর্য্যায়ে 

এবং অন্তান্ত বিষয়ে এত প্রতেদ আছে যে, 

এগুলিকে একখানি গ্রন্থ বলিয়া কিনুতেই 

অনুমান করা ধাইতে পায়ে না। যোধ হয়, 
আদৌ এক খানি বুদ্ধচরিত গ।থা ভাষায় 

রচিত হইয়াছিল, কাসক্রমে সেই মুল আখা1” 

য়িকার উপর পরস্তন বৌঁছগ্রস্থকারগণ নুতর্ন 
নুতম আখ্যারিক। সংযোগ করিয়। এবং নূল 

গ্রস্থে আপন আপন সাম্প্রদ[য়িক মত আরে।প 

করিয়া নূতম নূতন বুদ্ধ চিত রচনা করিয়া 
ছিলেম। দেই মূল গাথা চরিত অদ্যাপি 

আবিষ্কৃত হয়মাই, কিন্তু উহ্থার গাথা সকল 

বিভিন্ন গ্রন্থে কিয়ৎ্ পরিমাণে লিপিবদ্ধ 

রহিয়াছে । 
ললিত বিস্তর । 

প্রথম অধ্যায়-শ্রাবস্তী নগরে ভগবান 

বুদ্ধদেব বুদ্ধালঙ্কর বাহ নামে সমাধিমগ্ন 

রহিয়াছেন। সমাধি ভঙ্গ হইলে শুদ্ধাবাস 

দেবপুত্রগণ তীহাকে ললিত বিস্তর বর্ণন। 

করিতে অনুরোধ করিলেন। 

তি 
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দ্বিতীয় অধ্যায়-গ্রন্থ সথচন1 বুদ্ধের গুধ- 
কীর্তন। 

তৃতীয় অধ্যায়---চক্রবর্তী রাজার লক্ষণ 

কি, এবং বুদ্ধ শকাবংশে কেন জন্ম গ্রহণ ক- 

রিলেন । বিদেহ) কৌশল, বংশরাজ, বৈশালী, 

'প্রদেরাত, কংশ পাও এবং ন্ুমিত্রা বংশ হইতে 

এ]ক্য বংশ কি গুণে শ্রেই? যাহার গর্ভে 

বোধিমহ্বের জন্ম হয়, তাহার দ্বাত্রিংশ লক্ষণ 

কি কি? 

চতুর্থ অধায়_ধন্মালে।ক হইতে ধার্মিক- 

'গণের কিরূপ অবস্থ। পরিবর্তন হয়, তাহার 

নিদান। ৃ 

পঞ্চম অধ্যায--বোধিসত্ব ভূষিতবাসী 

দেবপুল্রণকে ডাকিয়া বলিলেন, তিনি 

জন্থুদ্বীপে যাইতেছেন। দেবপুক্রগণ রোদন 

করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের জনা 

তুষিত ভবনে মৈত্রেয় বোধিসত্বকে অভি- 

যেক করিয়া কিরূপ গর্ভবান করিবেন, 

তাহার পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অ- 

নজ্তর জন্মকাল সমাগত দেখিয়। বোঁধিসত্ব 

গুদ্ধোদনের গৃহে আটটা পূর্বলিখিত প্রকাশ 

করিলেন । মায়াদেবীর রূপগুণ কীর্তন নু 

বোধিসত্ব তুষিত লেক পরিত্যাগ করিলেন। 

মায়! দেবীর শীলাব্রত। 

ষষ্ট অধ্যায়__মায়। দেবীর প্রদর্শন, ব্রাহ্মণ 

গণের স্বপ্লার্থ নির্ণয় ॥ বোধিসত্বের গর্ভাবাস। 

দেবগণকর্তৃক গর্ভাবস্থবোধিসত্বের পরিচরয্য।। 

সপ্তম অধায়--বোধিসত্বের জন্ম সময়ে 

গুদ্ধোদনের গৃহোদানে দ্বাত্রিংশত পূর্ব 

লিখিত ঘটনা । প্রসব কাল সমাগত বুনিয়। 

ময়াদেবী লুদ্সিন বনে একটা প্রক্ষ শাখ। 
ধরিয়। দঁড়াইয়। আছেন, শত সহজ কর্ম- 

চারী দেবতাগণ তাহার পরিচর্ধ্য। করি- 

তেছেন, এমন সময়ে বোধিসত্বের জন্ম 

নব্যভালত। (১ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা | 

ইইল। বোধিসত্বের বালা লীল(র আ- 
সর্ধার্থসিদ্ধ নাম করণ, সপ্তম 

দিবসে মায়াদেবীর মৃত্যু ।লুস্বিনী বন হইতে 

বোধিসত্ের কশিলবস্ত্ব প্রবেশ, হিমবৎ্বাসী 

মহর্বি অমিতের আগমন । অমিত শুদ্ধোদন 

সংবাদ। বোধিমত্বের কোষ্ি নির্ণয় । অ- 

মিতের নিকট বোধিপত্বের বাংকরণ শুনিয়। 

শুদ্ধেদন পুত্রের চরণে নমন্কার করিয়। 

বলিতে লাশিলেন। 

বন্দিতজ্বং স্ুরৈঃ সেন্দ্রঃ খষিভিশ্চাপি 

পৃজিতঃ বৈদ্য। সর্ববস্য লোকস্য বন্দেহমপি 
তাং বিভে]। 

অষ্টম অধ্যায়।--অন্ধ খঞ্জ প্রড়ৃতিকে 

রাঙ্গ পথ হইতে দুরীভৃত করিয়। কুমারকে 
কুপে আনয়ন । শত সহশঅ্ দেবতা বোধি- 
সত্তের রথ বহুন করিয়! চলিলেন। 

নবম অধায়।--বোধিসত্বের আভরণ 

ধারণ। 

দশম অধ্যায়।-- বোধিসত্বের পাঠশালায় 
গমন। পাঠশালায় যাইয়। বোধিসত্ব অ!চার্যয 

বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রান্ধী, 
খরোস্ট্ী, অন্ধরঙ্গ মগধ, ব্রাবীড় কিনারি, 
চীনহ্থণ ইত্যাদি কোন লিপি শিখাইবেন, 
আচার্য শুনিয়। অবাক । 

যেযামহং নামধেয়ং লিপিনাং ন প্রজানামি 

তত্রৈষ শিক্ষিতঃ সত্ব লিপীশালামুপাগতঃ । 
বক্ত চাস্য নপশ্যামি মুর্ধানং তসা নৈবচ 

শিক্ষয়িম্যে কথং হেঃনং লিপিপ্রজ্ঞাপারগত : 
একাদশ অধ্য।য়।--সছচরদিগের. সহিত 

কুমারের কৃষি গ্রাম দর্শনে গমন | সেখানে 
জদ্বুবৃক্ষ মূলে বপিয়। কুমারের ধ্যান স্খলাভ। 

যন্য বুক্ষন্য ছায়ায়ীং নিষঞ্র বরলক্ষণত। 

নৈনং ন জহতে 'ধ্যায়স্তং পুরুষোত্তমং ॥ 

ঘাদশ অধ্যায়।--সিদ্ধার্থের বিবাহ দিবার 

যোজন । 
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জন্য মুলক মহল্লিক। প্রমুখ শাকাগণের 

উপদেশ । শুদ্ধোদন পুরোহিতকে ডাকিয়া 

কতকগুলি গুণের উল্লেখ করিয়া! বলিলেন । 

ব্রাহ্মণীং ক্ষত্রিয়ং কন্াং বৈশ্তাং শুদ্রীংতখৈবচ 

যন্যাএতেগুণ|ঃসস্তি তাং মে কন্তাঁং 

নকুলেন ন গোন্ত্রেন কুমারে। মম বিশ্মিতঃ 

গুণে সত্যেচ ধন্মেচ তন্র/শ্য রমতে মন ॥ 

পুরোহিতের শাক্য পাণি ছুহিত। দর্শন। 

বাঁজাকর্তৃক দারিকাগণের নিমন্ত্রণ । বোধি- 

সত্বের আলাপ । পাত্রে কা দান করিব না 

দণ্ডপাণির এই প্রতিজ্ঞা । অস্ত্রবিদা!, অস্ক- 

বিদয। প্রভৃতি পরীক্ষায় বোধিসত্বের জয়- 

ল।ভ। সর্বার্থপিদ্ধের বিবাহ । 

ত্রয়েদশ অধায় ।--সর্বার্থসিদ্ধের বিল।স 

ভোগ। অভিনিক্ষমণ পর[মর্শ। 

চতুর্দশ অধ্যায়। -সর্বার্থ গৃহ ত্যাগ 

করিয়াছেন, শুদ্ধোদনের এইরূপ ন্বপ্নদর্শন। 

প্রস্থান নিবারণার্থে বিশেষ উপদেশ । বোঁধি- 

সত্বের নগর ভ্রমণ । আতুর বৃদ্ধের সহিত 

ব্যাধিস্ষ্টি ও শব দর্শন। 

ধিক যৌবনেন জরয়। সমভিদ্রতেন 
আরোগ্য ধিক বিবিধবাধি পরাহতেন। 

ধিকৃজীবিতেন পুরুষে। নচিরস্মতেন ।' 

ধিক পণ্ডিতস্য পুরুষন্থয রতি প্রমদৈঃ 

যদ্িজর নত্তরেয়া নৈববাধি নৃত্য 
স্তথাপিচ মহাছ্ঃখং পঞ্চস্কন্ধং ধরস্তে]। 

কিংপুন জরব্যাধি নিত্যানুবদ্ধঃ 

সাধু প্রতি নিবর্ত্য চিস্তয়িধ্যে প্রলোবং। 

সাধুদর্শন। স্তদ্ষেদনের অধিকতরসতর্কৃত|। 

পঞ্চদশ অধ্যায় ।--চ্ছন্দককে সঙ্গে লইয়া 

পলায়ন ॥ 

ওদিকে রাজ প্রাসাদে কুমারের অদর্শনে 

সকলের-হাহাকার । কুমারের অন্বেষণ । 

যোঁড়শ অধ্যায় ।- নান। আশ্রমে আতিথ্য 

নব্যভারত ৫২৩ 

স্বীকার করিয়া সিদ্ধার্থের বৈশালী প্রবেশ, 

অরাড় কালামের সহিত সাক্ষাৎ । তথ হইতে 

_মগধ রাজধানী রজগৃহ নগরে প্রবেশ। 
পুরজন কর্তৃক রাজা বিশ্বমারের নিকট বোধি-. 

সত্বের অপূর্ব রূপ কীর্তন । দিদ্ধার্থ বিখম|র 

মংবাদ। | 

সপ্তদশ অধ্যায় ।--আচার্মা কুদ্রকের 

শিধাত্ গ্রহণ। কুদ্রক অন্ুন্থত মার্গে বোধি- 

সত্তের অনাস্থা । তথ। হইতে প্রশ্থান । পঞ্চজন, 

ভদ্রবগায় কুদ্রক শিষ্য কর্তৃক বে[ধিসত্রের, 

অন্ুগমন। গর়াগ্রবেশ। গয়ায় অনগ্থষ্টি 

হইল না। নৈরঞনাতটে উকবিন্ব প্রবেশ । 

ছয় বৎসর ছুক্ষর তপসা।। 

অইদশ অধ্যায় ।_-ছুষ্ষর তপসা] পরিহার 

পঞ্চভদ্র বগীয়ের বার।ণলী নগরে ম্বগদ।ৰ 

ধষে পতনে প্রস্থান । আীর কুমারী ম্ু- 

জাতার পরিচর্যা । বোধিজ্রম মুখে প্রস্থান । 

উনবিংশ অধায়।--কালিক নাগ কর্তক 

বোধিসত্বের শ্তব। বোধিদ্রম মূলে আসন 
গ্রহণ | 

বিশ অধায়।-_বোধিসত্তবের প্রভাবে 
আকর্ষিত হুইয়! অন্যান্য বোধিমত্বগণের 

'বোধিমূলে আগমন । 

এক বিংশ অধ্যায় _মার কর্তৃক বিবিধ 
প্রলোভন দর্শন । 

থাবি'শ অধায়_ বোধিসত্তের প্রজ্ঞাল।ভ। 
বেধিস্থত্রের উদ্ভাবন । | 

ভ্রয়োবিংশ অধ্যায়_শুদ্ধাবাস কাখিকা 
দেবপুজ্রগণ কর্তৃক বোধিনত্বের আরাধন|। 

সত্রন্ম দেবপুজ প্রমুখ ব্রক্ষকায়িক দেবগণ 

কর্তৃক বোধিসত্বের আরাধন1। শুক্লপাক্ষিক, 
পরনিমিত বশবভাঁ, স্ুনিমিত, সম্তষিত, 

স্্মাম দেবপুজ প্রমুখ ইন্দ্র প্রমুখ এয়জ্িংশ, 

চতুর্মহারাজ কায়িকা, অগুরীক্ষ, ভৌম, প্র. 
ভূতি দেব পুজ কর্তৃক বোধিবত্বের আবাধন1। 
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চতুধিংশ অধ্যায়_লাতদিন বোধিমূলে 
বাস, সমস্ত কুন্দুম দেবপুত্র কর্তূক রো ধসত্ের 

স্তব। আর তিন সপ্তাহ বোধিমূলে রাস। 

মাঁর কর্তরু বোধিসত্বকে গরিনির্বাণ এ্রহ্গার্থ 

অন্ভরোধ, বোধিসত্বের অশ্বীকার। মার 

দৃছিতুগণ কর্তৃক রোধিসত্বকে গ্রলোভন 

প্রদর্শন ॥ পঞ্চম সপ্তাহে মুচিলিন্দ নাগরাজ 

ভবনে রোধিন্কের বিহার । বষ্ঠ সপ্তাহে 

অজ্স পাপের ন্যগ্রোধমূলে বিহার, নিগ্রস্থাদির 

সছিত আলাপ? সপ্তম সপ্তাহে তারারণ মূলে 

বিহার। ভ্রপুষ ভঙ্লিক নামরু বগিক দ্বয়ের 

রুদ্ধ ও ধর্শের গরণ গ্রহণ। 

পঞ্চরিংশ অধায়- ত্রদ্ধার অজরোধে 

তথ/গ্রতের ধর্ম । চক্র প্রবর্তনে প্রতি শ্রুতি । 

রোধিবুক্ষ দেরতা চতুষ্ঠয়ের প্রশ্নোত্তরে 

রারাণসী নগর মুগদাব বি পতনে ধর্দ্চক্র 

গ্রথম্ন প্রবর্তন করিরার ইচ্ছ। জ্ঞাপন । 

ষড়বিংশ অধ্যায় কুদ্রক ও অরাড় 

কালামের মৃত্যু সংবাদ পাইয়। পঞ্চতদ্রর- 

গয়ের পূর্ব্ব নহুচরদ্িগকে প্রথয়ে ধর্মোপদেশ 

রান করিবার ইচ্ছা। গয়। বোধিমতত্থ 

আলীবকের স্থিত পরিচয়। মাগরাজ 

ছুদরশনের নিমস্ত্রন গ্রহণ, গঙ্গার পরিপূর্ণতা 

হেতু পার ক্করিবার জন্ত নাবিকের সাহায্য 

প্রার্ণন! ৷ বিন। মূলে পার করিতে ন।বিকের 

অস্বীকার, আকাশ মার্গে গঙ্গা উত্তরণ। 

ররাণপী প্রবেশ । গৌতম ছুক্ষর তগস্য। 
পরিহার করিয়াছিলেন স্মরণ করিয়া তাহাকে 

সমাদর করিতে %ঞভদ্তরবর্গীয়ের প্রতিজ! ৷ 

প্রতি! ভঙ্গ, রোধিপত্বের অভ্যর্থন|। 

দেরপুক্রথণের আগমন । রাজ্ির প্রথয় যামে 

ভষটস্তার, মধ্যম যামে রঞ্জনীয় কথা, পশ্চিম 

যামে ভত্বর্গীয়দিগকে উপদেশ, বৌদ্ধনিদান 
কুথা। | 

নরাভারত। (১ম খণ্ড ১১শ,সংখা? | 

সপ্তরিংশ অধ্যায় ।--মহাবৈপুলা। হৃত্রাস্ত 

ললিতবিস্তর শ্ররন পঠন ধারণ ও প্রচারের 
কথালাপ। ললিতবিস্তরের শেষ শ্লোকে 
লিখিত আছে ঃজ্রীসর্ববোধিসত্বচর্যা। প্রস্থানো 
ললিত বিস্তরে। নাম মহায়ল শুত্রং রত্ব রাজ 

মিতি সমাপ্ত । 

ললিতবিস্তর যে, অপেক্ষান্তুত আধুনিক 
গ্রপ্থ, গ্রন্থ মধ্য হইতেই তাহার রুয়েকটী 
প্রমাণ পাওয়৷ যায়। মহায়ণ সম্প্রদায় 
শাক্যের মুভুুর শত ব&সর পরে গঠিত হই- 
য়াছিল। ললিত বিস্তর মহায়ণ গ্রন্থ রলিয়| 

আপনিই আপনার পরিচয় দিতেছে। 
স্থতরাং শ্াক্যের মৃত্যুর অনেক পরে ষে 

ললিত বিস্কুর রচিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। 
মহ বৈপুল্য গ্রন্থ সকল সাধারণতঃ আধুমিক 
বলিয়। শ্বীকৃত হয়। ললিত বিস্তরও এক 
খানি মহাবৈপুলয গ্রস্থ। বৈপুল্য গ্রস্থাবলীর 
রচনা কাল সম্বন্ধে ডাক্তার রাজেন্দ্রল!ল 

বলিয়াছেন,”₹"1)9 স91)0178 50688 270 
11061) 1) ০ 170001)91)102] 80719) 10)11)17- 
11110 [01996 7100 ৮9180100200]: 91605 
10201080116 21109 (0 1101102া 
1১011760101 91091 0)৩ 0979 01 019) 
2113890 2001)01 9000 01911) 1 (16619 01 
91819020101) &1)0 ?11181), 5৮10101) 12৮9 10 
01901709510 6))011 1011) 1)921) 6০0100- 

[1160 26 217001) 18690 07900. রিল সা 

হেবের তে বৈপুল্য বৌদ্ধ ধর্ম মহায়থ ধশ্ষের 
পরস্তন,৮ 1118 19 9510910017 & (80) 01 
])016 19210619180) 81000811093 (179 1)০1191 
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“বোধিসত্ব” “ধারপ্ী* প্রভৃতি রুয়েকটা শব্ষের 
রর্ভমান অর্থে উল্লেখ পাওয়। যায়। ধ্ধারণী* 
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গ্রন্থ কিশেষের বহুভাষিতা দোষ ধরিয়া কেহ 

কেহ ভাহাদিগকে আধুনিক গ্রন্থ বলিয়! 

নির্দেশ করিয়া থাকেন। ললিতবিস্তরে 

বন্ুভাধিতা বড় অধিক, সেই জন্য অনেকে 

ললিভবিস্তরকে অতি আধুনিক গ্রন্থ ঘলিয়া- 

ছেন। ভারতবর্বীয় প্রক্ুতিই অতি অল্প 

সময়ে বহ্বায়তন ধারণ করে | বাল্য মৌবন 

বার্দক্ের নির্দিষ্ট বিবর্তন ভারতবর্ষে লক্ষিত 

হয় না। সে দিল বালক ছিলাম, আজ বৃদ্ধ 

হয় পড়িয়াছি, যৌবন কোথা! দিয়া অন্ত- 

াহিত হইয়াছে, বুঝিতে পারি নাই । তরু 

লতা পশু পদ্দী সকলেই যেন এক লপ্ে 

পূর্ণতা লাভ করে । তারতবর্ধার সাহিত্য- 

শান্তের গতিও এইরূপ। একথা অবশ্ঠ 

ম্বীকার্ধয, যত দিন শাক্যলিংহ রাজপুত্র, 

প্রতিবেশী, ঘা ধর্মপ্রচারক রূপে মন্গয্যের 

ক্কৃতিতে ভারতবাসীগণের হদয়ে জগরিত 

নব্যভারত। ৪২৫ 

ছিলেন, তত দিন "কেহ তাঙ্চাকে শতকোটা 

দেবপূজিত বোধিসত্ব রূপে বর্ণন করিতে 

সাহস করিত ন|। যতই ভী'হার মনুতা তব 

লোকের মন হইতে লোপ পাইয়াছে, অপর 

দিকে ভীহার দেবন্থ ততই অস্করিত .হইয়1" 

ছে। কিন্তু দেবত্ধের একবার অস্কুর হইলে 
কাত সময় তাহার পূর্ণ ত1 লাভ হয়, বল] সহজ 

নহে । মহাজনের মৃতার দুই তিন শত বতপর 

পরে ভারতবর্ষের ন্যায় কুসংশ্কার আচ্হন্ 

দেশে দেবত্ব লাভ হুষ্ষর নহে। কত জনে 

জীবিতাবন্থায় দেব পদবী লাভ করিয়ছেন। 

্উজন্ের পূর্ববর্তী কনিষ্কের মম সাময়িক 

অশ্বঘৌষ যে বুদ্দচরিত রচন! করিয়াছিলেন, 

তাহাতেই শাকাকে দেবতারূপে বর্ণন কর] 

হইয়াছিল, কিছু পরেই দেখিতে পাও! 

বাইবে। 

বিকাশ । 

এবিকাশ” সন্থস্ছে নানীমুনির নানণমত , 

পণ্ডিত গুলীর মধো, চিন্তাশীল জগতে, চির 

(দিনই একথার বিতও] চলিতেছে ॥ চক্ষুর 

ডারি দিকে এই বিচিত্র বিশান বিশ্ব ছড়ান 

রহিয়াছে | চোক্ ফুটিবা মাত্র নয়ন ছ্ইটা 

খুলিবা মাত্র, দশদিক হইতে, কো্টিং, অসংখ্য, 

অগণা দৃশ্ত, দৃষ্টির সম্মুখে হাসিন! হাপিয়। 

নৃত্য করিতে থাকে । এমন নিরেট মূর্থ কে, 

সেই প্রকৃতির সরল-হাপি-মুখে কালি ঢালিয়। 

সেই বৈচিত্র্য পবিজ্ঞ ছনি খানি, আঁধারে 

ভুব।ইয়। সন্তষ্ট হইতে পারে ? কাহার এমন 

রুখজোর প্রাণ, বিরক্ত হইয়া বলিবে, “যা ভুই 

প্রকৃতি, তোরও হাদি তাল লাগেনা ও হা 

সির দিকে আমর হদয় দিন রাত ছোটে না, 

তোর ভাবন। ভাবিয়! ভাবিস্ব। আমার মস্তি 

ক্ষয় করিতে আর অতিলাস হয় না? যখন 

গভীর নিশার নিস্তন্ধ কোলে, আধার আকাশে, 

শিশু ভারঠগুলি ফুটিয়। ফুটিয়া, একটুকু এক- 

টুকু সরল মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে ডাকে, 

“আয়! আয়!" কাহার প্রাণ, মন, ছদয় 

এক হইয়, একমুছুর্তে তাহাদের ফাছে 

ছুটিয়। গিয়া বলেনা, “এইদ্যাথ, সোপা 

মনি, কচি কভি তারাগুলি_স্ষুদে ক্ষুদে 

জেযোতির ফুলগুলি, তোদিগকে বুকে রাখিয়। 

প্রাণ জুড়াইতে আসিয়াছি, তোদের কচি কচি 

গলাধরিয়া, একসঙ্গে একহইয়া, খেলা 



২৩ 

করিতে মাসিয়াছি, বল' তোরা কে? কান- 

নের, বাগানের শ্যামল কান্তিমাথ। সুন্দর 

গায়ে কুলগুলি, কলিকাগুলি ধীরে ফুটিতে 

দেখিয়। সকলেরই মনে কি এ সাধ হয় না? 

চাঁদের হাসি, উষার হাসি,গোধুলির হাদিখুণী 

লাল মুখ খানি দেখিয়া, কেন! ভাবে, এরা, 
হাসে কেন?--আনে কেন? যার কেন? 

ছুর্বার আগে শিশির বিন্দু, উচ্ছুদিত সমু 

বক্ষ, রাজ পথের ধুলীকণা, প্রকাণ্ড শেখর 
র'জিমগ্ডিত বিশালবন্ষ হিমালয়, বিচিত্র প্র- 

কুতির আদন ঘূর্ণায়মান ধর পৃষ্ঠ, নীল আ- 

বাশে চন্দ্র হ্যা, গ্রহমাল।; আবার পাখীর 

কুজন, অমর গুঞ্জন, রানধন্ু, পুস্পকানন,মলয় 

অনিল নদীর বুকে কিরণমাখ| লহণী পুষ্ত, 

বিচিত্র দেহ জীবন শোত। উদ্ধে অনস্ত শৃস্ত, 

দক্ষিণে বামে,সম্ুখ, পশ্চাতে, অনস্ত দুরতা। 

মব্যভারত ১ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা | 

বন্ধপরিকর হইয়া দীড়াইল। রিজ্ঞান 

অনেক ভাবিয়া, চিত্তিয়1, মানুষকে বলি- 

য়াছে, “তুমি, সদা পক্কমিষ্রান্নের মণ্ প্রকৃ- 
তিটাকে, বড় রসাল ভাবিতেছ, বস্ততঃ ওট। 

তত রসাল নয়। প্রকৃতি কতকগুলি অস্ঠি 

বা ধূলার সমষ্টি। উহাতে রস নাই। উহ'র 
প্রাণ নাই। উহ আন্ধারে ফুটিয়াছে, শুন্সে 

মিলাইবে। পঁয়ষন্তি প্রকার ভৌতিক পরমাণু 
নামক, অন্ধকীর রাজোর কতকগুলি পদার্থে, 

অথব1 ইথার নামক অন্ধতম প্রদেশের 

একমাত্রমূল বস্ততে, এই বিশচরাচরের দেহ 

গঠিত। প্রোটোপ্লাজম নামে অদৃষ্ট জগতের 
অদ্ভুত দ্রব্যে এ বিকাশের মূল ভিত্তি 
স্তাপিত। নেবুলা বা গগনব্যাপী. জলক্ত 

নীহার পুঞ্জ হইতে, ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে, 
এই বিশাল ব্রন্ষাণ্ড চক্র ফুটিয়াছে। প্রারু- 

ভিত্বরে প্রাণ, তাহা“ত অনস্ত ভালবাসা, অনস্ত তিক রাক্গোর ঘন গ্রভীর তমোরাশির গর্ভ 

আশা, অনস্ত তৃষ্খ।। ইহারই নাম বিশ্ব- 

ব্রদ্মাগড? এ তার। হাসে ব্রহ্মা ও কোলে, ফুল- 

ফোটে ব্রন্ষাগুবক্ষে | এই বিশাল বন্মাগুচিন্র, 

স্মৃতি হইতে মুছিয়! ফেলিয়| কে জীবিত থাকি- 

হইতে, গুটিতিনেক অন্ধ নিয়ম প্রণালী (১) 
আপিয়! ইহাকে বর্তমান আকারে সাজাইয়] ' 

রাখিয়াছে। পরমাণুর যোগ, বিয়োগই ইহার 

প্রাণ ব!ছ্িতি-রক্ষক। এ ব্রশ্মাণ্ডের আদিতে 

তে পারে? চিন্তা আপনিই এঁ দিকে ছোটে, | এবং অস্তে নিবিড় তিমির জাল বিস্তৃত। এজ- 
গু 

ভাবিতে হৃদয় আপনি উছলিয়! উঠে। মানুষ 

এই বিশ্বের চিত্ত হইতে অল্লক্ষণই বিচ্ছিন্ন 
থাকিতে পারে । 

বিশ্ব ব্রন্মাণ্ড দশ্বপ্ধে প্রথম চিন্তা, “বিকাশ+”। 

ম'ছুষের প্রাণ, সজনে, বিজনে, সর্বদাই 

উচ্চৈঃম্বরে ডাকিয়া ডাকিয়া বলিতেছে, 

"ম্ুদার প্রকৃতি, তুমি কোথা হইতে আমিলে? 

কে তোমাকে ফুটাইল ? কি ভাবে ফুটিলে ?” 

গ্রাণের এই নীরব সম্বোধন সকলে শোনে 

না। বাহার শোনেন, তাহাদিগকেই বলে, 

“ তত্বজিজ্বাম্মু। 

ছিজ্ঞানা. হইল, উত্তর দিতে বিজ্ঞান 

গতে প্রতিনিয়ত ঘটনাতরঙ্গের পরে ঘটনার 

তরঙ্গ উঠিতেছে, ছুঠিতেছে। একটা ঢেউ 
পম্চাত থাকিয়া, অপরটীকে ফুটাইতেছে। 
আদিতরঙ্গ কোথ হইতে আসিল, শেষ তরঙ্গ 

কোথায় মিলইবে, এচিস্তা অবোধ্য। 

বিজ্ঞান মান্থষকে এই শিক্ষা দিয়া নীরব, 
মনুষ এই শিক্ষা পাইয়। নীরব । ডারউইম, 
নেপ্লাস প্রভৃতি মূল অভিনেতাগণ, অভিনয় 

শেষ করিয়া, আজ বিশ্বরঙক্ষেত্রে দণ্ডায়মান । 

(1) [70791 9619061010১ 2 86188] 9১16০, 

61০0১ 3 ১০:1০) 01 01)9 [1666956, 
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জগৎ্ঠ উচ্ৈঃম্বরে, ভাহাদিগের মস্তকে 

অগণা ধন্তবাদ বর্ষণ করিয়া, ধীরে ধীরে, 

তাহ।াদেরই পদচিস্ধ অনুসরণ করিতেছে। 

তবে কি বিকাশের চিস্ত1, এখানেই শেষ 

হইল ? এ বিশ্বকি মৃত্াতে কুটিয়াছে, মৃত্যু- 

তেই বিলীন হুইবে;-মৃত্যাই কি ইহার 

আদি, মতই কি ইহার পারিণাম ? 

বিজ্ঞানকে দিজ্জাস। কর, হোমার হাত 

কোথায়? পা কোথায়? বিজ্ঞান বলিবে, 

“আমি হাত পা শুন্য দেহমাত্র। দৃশ্যমান 

জগৎ আনার রাগ্য। আমার চক্ষুর সম্মুখে 

যেসকল বস্ত এবং ঘটনা আছে, অমি নর্ধদ! 

তাহাদের মধ্যে একটী সাধারণ শৃঙ্খলা 

অনুসন্ধান করিয়! থাকি । যাই একটী ঘটন। 

আমার সম্মুখে আসিল, অমনি তাহার মূলে 

অবতরণ করিয়। দেখি, কোন্ শ্রেণীর নিয়ম 

সুত্রে ইহা বাধা। আমি জানি, অনিয়মে 

এজগতে কোন কাজই হয় ন।। অনিয়মে 

একটা সামান্ত ধুলিকণ1ও স্থানচ্যুত হইতে 

পরে না। আবার জানি, ঘটনার মূলে 

যে নিয়মের শৃঙ্খল! রহিয়াছে তাহা অখণ্ড 

অব্যর্থ। যদি আমার প্রথম দর্শনে ভূল না. 

হয়, তবে এই নিয়মের সুত্র ধরিয়া, মে 

কাজে হাত দেই, তাহাতেই কৃতকাধ্য হইতে 
পারি। জগতে যত কিছু অদ্ভুত আবিক্ষি-য়া, 

যত কিছু মানুষের মহৎ কাধ্য, এই বাপার 

হইতে সমুস্ুত। এখন একটী কথা, এইরূপ 

জানি কেন? ইহার উত্তর, দেখি বলিয়। 

যেখানে যেখানে ঘটন। দেখিয়াহ্ি। সেখা- 

নেই নিয়ম দেখিয়াছ। যেখানে নিলম 

দেখিয়াছি, সেখানেই ভাহার অব্যর্থত] 

দেখিয়াছি। দৃষ্টির ভ্রমক্রমে কোথায়ও 

ইহার বাতিক্রম হইলে, আবার বিশুদ্ধ 

দৃষ্টিতে, এই অথগুত পুনরায় প্রমাণিত হয় । 

নবাভারত। ২৭ 

পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণের * ফলেই, 

নিয়ম ও তাহার অখওত্ে দু জ্ঞান লাভ 

করিয়াছি। এই জ্ঞান, কেবল মাম্গষের 

গোপার্জিত নয়। মনষোর আদি বিকাশের 

সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ পরম্পরা টুহইতে ইহা চলিয়! 

আমিতেছে । এই দৃশ্যমান ঘটন। রাদ্ের 

নিয়ম প্রণালী ব। অবার্থ শৃন্খলাই আমার 

আবাস ক্ষেত্র । এৎ মন্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞানই 

আমার দেহ। এই জন্যই আমার নাম 

বিজ্ঞান । অন।গত, অদৃষ্ট জগতের কথ জামি 

বলিতে পারি না। আগুন জলিতে দেখিয়া 

আমি বলি, দাহ্যবস্বতে উপযুক্ত উত্ত।প 
উৎপন্ন হইয়াছে, এই উত্তাপোৎ্পাদনের 

মূলে কোন মানুষের কার্য বা তৎ্সদৃশ 

কে!ন ঘটনা নিহিত আছে। উদ্জানযুক্ত 

অঙ্গারে, উপযুক্ত উত্তাপের উৎপত্তি হইলে 
ভূ-বাষুর অন্্জান সংযোগে তাহা! জলিতে 

থাকে । অতএব এই দাহন কার্ষ্যের অভ্যন্তরে 

দৃষ্ঠমান ও ভৌতিক নামে ছুইটী কারণ 
বিদ্যমান রহিয়াছে । পর্যাবেক্ষণ বলে আমি 
ইহার অতিরিক্ত কিছু বলতে প্রস্তত নই। 

উত্তপ্ত অঙ্গাগের সহিত অগ্রজানের এব. 

শ্বিধ নিগুঢ সশ্বঙ্ধের মূল কারণ কি, তাহ! 
আমার দৃষ্টির অতীত। ইথার পর্ধ্যস্ত আমি 
জাঁনি, ইথারের পশ্চাতে কি, আমি জানিন1। 

প্রোটোপ্রাজমের কথ। বলি, প্রোটেপ্রাজম, 

প্রে/টোপ্লাজম কেন) বলিতে পারি না। 

নিগৃঢ হত্বের রাজ্য, আমার রাজ্য নয়। 

কিসের বলে আমি ঠড়ইয়া আছি, আম 

* প্রাকৃতিক সংস্থানানুসারে যাহার এক দিক ল! চতু- 

দক দেখিতে পাই, তৎমন্বদ্বীয় দৃষ্টিকে পঃরদশন “ল: 
যা | আরযে বস্তুটীকে ইচ্ছা মত নান। অবস্থামু 

সংস্থাপিত করিয়া পরীক্ষা করিতে পারি, তৎসন্বীয 

দৃই্ইবে পধ্যবেন্ষণ বল। মাইতে পারে। 
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জানি ন।। এই জন্ বলি, আমার পা নাই। 

পুরুষ পরম্পরাগত সংস্কারের ফলই বল, 

আর স্বোপার্জিত জ্ঞানই বল, নিয়মের 

অধথগুত্বে নির্ভর অতিসতা ঘটনা । আমি বর্ত- 

ম!নদশ্ঠ মানুষের ক্রীড়। পুভ্তল। মাঁন্থষের 

জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার শক্তির সীমা বর্তমান 

বর্তমানের সম্মখের দিক মন্ধয্য এক পাও 

অগ্রসর হইতে পারে নাঁ। এখন যাহা ঘটিল, 

বা খটিতেছে, ইহাঠিক । পরমুছর্তে কি- 

ইঙইকে, মানবের ভ্গন, বুদ্ধি বিচার শক্তি 

সে বিষয়ে নিঃসন্দিপ্ধ মত দিতে অসমর্থ । আজ 

সুর্ব্য উঠিয়াছে, কাল না উঠিতেও পারে। 

আজ এই গৃহ দণ্ডায়র্মান থাকিয়া আশ্রয় দি- 

হেছে, কাল ইট, চুন,কাঠের এনন্বদ্ধ খুচিয়াও 

যাইতে পারে। অথচ মঃম্ুষের কার্য বি- 

শ্বাসপূর্ণ, তাহাতে সন্দেহের লেন নাই। 

মাক্রুষ অর্ণবপোতে, বাম্পীয় শকটে চড়িতেছে, 

বিশ্বাসের বলে । পরদিনের জন্ প্রস্তত হুই- 

তেছে, বিশ্বাসের বলে । গুঁহের তলে আশ্রয় 

নিয়। আছে, বিশ্বাসের বলে । আধার হইতে 

আলোকের উৎপত্তি হয় না, সন্দেহ হইতে 

বিশ্বাস উৎপন্ন হয় না? জ্ঞান,বুদ্ধি বিচীর- 

শক্তি বিসর্জনদিয়! বলিতে পার, এবিশী- 

সের মূল, সংস্কার । সংক্জারের মূলে জ্ঞানের 

গ্রযয়োজন। মিথাজ্ঞান হইতে, মিথ্যা 

সংক্গ(র হয়) সত্যঞজ্ঞান হইতে, সভা সংঙ্কার 

উৎপন্ন হয়। অনত্যের ফল অসত্য, সত্যের 

ফল সত্য। বিশ্ববাপী মিয়মের অথগুত্ে 

নির্ভর সত্য -জলস্ত সত্য-প্রত্যক্ষ সত্য। 

আমি সতাজ্ঞ'ন, আর্মি ইহাকে সত্য 

না বলিলে আমার অস্তিত্ব থাঁকে না । আঁমার 

দেহ এই জগঘ্বাপী নিয়মের অবার্থতা । 

উহাই আমার চক্ষু, উহাই আমার প্রাণ। 

আমি যে কিছু অদ্ভুত কাজ করিয়াছি)উহারই 

সাহাধ্যে। জল আগুনের কুটস্থিত!, অলত্ব্য। 

নব্াযভারত (১ম খণ্ড, ১১শ' সংখ্যা । 

অচ্ছেদ্য জানি বলিয়া, বাম্পযস্ত্রের অদ্ভুত 

আবিষ্ক য়। হষটগ্নছে। এইরপে অন্ত সমস্ত আ।- 

বিক্ষিয়াতেও কুতকার্ধ্য হইয়াছি।' অতএব 
ব্রশ্ষাগুগত নিয়মের অবার্থতায় নির্ভর, 

য়ে সংঙ্গার হইতে উৎপন্ন, তাহ! সতা। 

সেস্ট সত্য সংস্কারের মূলে,_আদিতে, সত্য 
জ্ঞান চাই । যাঁ তাই আমার মনে একটা 

সংস্কার আছে, আর বিশ্ত্রক্ষাও-বায।গী 

প্রকৃতি, তান্ার দাস হইয়! খাটিতেছে, ইহা 
উন্মত্বও ভাঁবিতে লজ্জিত হয়, আবার সতা 

ভ্ঞান, কো সত্যকে অবলম্বন ন। করিয়! 

উৎ্পন্্ হইতে পারে না। বাহাজ্ঞান, নির- 

পেক্ষ নয়, সাপেক্ষ । বিষয় নাই, জ্ঞ!ন 

আছে, ইহা তাবিতেও পারা যায় না 

এই সত্যজ্কান-_প্রাকৃতিক নিয়মে নির্ভরের 

মূলে যে সত্যসংক্কার কল্পনা করিতে ছিলাম, 
তাহার ভিত্তি ভূমিস্বরূপ সতাজ্জান, কোন্ 

সত্যকে ধরিফ়া, নিজের, স্থানে দণ্ডায়মান, 

তাহাও আমার শক্তির অতীত রাজোর ।' এই 

হেতুই বলিক্ষাছি, “আমার হাত নাই। হাত 

নাই, পা নাই, আমি, সুধু দেহ, আমি এই 

জানি ৮? বিজ্ঞান সহজে যাহা স্বীকার করে, 
যুক্তি তর্কে ঠেকিয় যাহা: শ্বীকার করে, তাহ! 

এই । বিজ্ঞ/ন, এই পর্ধ্যস্ত বলিয়াই নীরব ॥ 

বিজ্ঞানের কথা ছাড়িয়], অলঙ্ক।রের ভাষা 

ভাগ করিয়া, বিকাশের যথার্থ তত্ব 

অ[লোচন1 করা যাউক। বিকাশ কথাটার 

প্রকৃত অর্থ, যাহ! অগোচরে ছিল, তাহা 

গেবচরীভূত হইল-যাহা ইন্দ্রিয় রাজোর 

অতীত ছিল, তাহ! ইন্দ্রিয়ের নিকট হাসিল। 

অগোঁচবের বস্ত, গোচরীভুত হইতে সর্ব- 

দাই একটী ক্রম অবলম্বন করে। অন্ধকার 

হইতে, ধীরে ধারে ক্রমে ক্রমে দ্রব্য সকল 

আলোকে আসে-এই বিশ্ব ত্রচ্জাগুরূপ মহা: 
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হাণি ফুটতে, ফুটিতে অল্পে অল্পে ফুটিরাছে, 

হ'পি এখনও শেষ হয় নাই--অন্ধকাঁরের 

গর্ভ এখন ৪ খালি হয় নাই। এই কথার 

-ভান্ভান্তরে একটী গভীর সত্য আছে, ধীরে 

ধীরে যাহা আলোকে আসিল, একদিন 

তাহা আন্ধারে ছিল । আন্ধারে ছিল, আন্ধার 

শৃন্ময় ছিল না । অন্ধকার আমাদের প্রতাক্ষ 

র!'জোর অতীত জ্ঞান রাজোর অতীত স্গান। 

বিধান, ক্রমবিকাশ ব। বিসর্তবাদ প্রচার 

করিতে গিয়।, জগতে এই মহাসতা প্রচার 

করিয়াছে, «এ স্থাষ্টর যত স্প্মা মূল অস্ু-: 

সন্ধান করি নী কেন) তাহার পশ্চাতে শুন্য । 

বলিতে পারি না। আবার শৃ্গের স্থানে 

কি অবস্তিত তহাও জানিনা। আদিকারণ 

এ অজ্ঞনের অর্থ, নিরবচ্ছিন্ন 

অন্ধকার নয় । তবে লিরবস্ছিন্ন দীপ্তিও 

নয়। ক্রমবিকাশ, বিশ্বনূলে একমাত্র সর্ব- 

বাপিনী শাক্তর অস্তিত্ব স্বীকার করিধা, সেই 

মহশক্তির গুণ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়। (৩) 

অজ্ঞাত |” 

বলিতেছে, “আদিকরণ সন্বন্ধে যে জন-: 

তিজ্তত।, তাহ। নিরবচ্ছিন্ন তমোময় নয়।” 

কিছুদিন হইল, একজন চিন্তাশীল বক্তা, 

কলিকাতা মহানগরীতে, শত শত লোকের 

সম্মথে, বিশদ যুক্তি বলে প্রমাণ কথিয়া- 

ছেন, “আদি কারণকে জানিনা এবং তিনি 

অনন্ত” এক! বলার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে: 

“কিছু কিছু জানি” বলা হয় 1৮ (9) বস্বতঃ 

“যে বলে তাহাকে জানি,” সেও সত্যকথ। 

৮ শ্শ্ী্শত টা শীত শা -:--2 শশ্লট এশীশ্ীশীশীগী পি শি শাশীশ্পীীশীশিন 7 শশী িশিশি ৩ 

(৩) স্পেন্সরের “01506 017001)0” 

দেখ । 

(৪) ১৮*৫ শকের ১*ই ফাল গুন ও ১লা মাঘের 

তন্থকৌমুদীতে চতুপঞ্চাশন্তসমাঘোৎদপোপলক্ষে শ্রীযুক্ত 
বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বজুতা দেখুন। 

নবাভারত ২৯ 

| 

| বলেনা । “মে বলে জানি না,” সেও সঙ্া 

| কথা বলে না। যাহা! হউক, এই মহাবিকাশের 
মূল যে পর্যাবেক্ষণাদি বৈজ্ঞানিক প্রমাণের 

অশীতঃ তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও ভূল 
নাই। বিজ্ঞান, বিকাশের যে সকল মূল 

বীজ কল্পন। করে, তঙ্সমুদয় যে বস্বত্তঃ 

বীজ নয়, জড়বিজ্ঞানের হস্ত যে মূল তত্ব- 

রাজো অতিথর্ব, এতক্ষণ সংক্ষেপে যাহা 

যাহ। বলিলাম, ইহাই স্থুলভাবে সে সকলের 

প্রতিপাদা। এই সংক্ষিপ্ত গ্রবন্ধে, এ লকল 

গুরুতর সতোর সামান্য আভাস ভিন্ন, পূর্ণ 

জ্ঞান প্রদানের আশাঃনিরবচ্ছিন্ন জাস্তিমূলক। 
| এখন জিজ্ঞ।মা, তবে এই বৈচিত্রাপূর্ণ 
] 

| 
| 

শশী শী টি শীশ্া্াশীশাত্ীশী শা শীট শিট শিশীীশশি শীাশ্পিিশাটীিশীশীশী ি শশাীশীী 

। মহাবিকাশের দূল বীজ কোথায় এবং কি? 
(জড় বিজ্ঞান, গুণ এবং গুণাধারের যোগ- 

কেই বিকাশের শেষ অবস্থা বা চরমফল 

মনে করে । গতি এবং জড়ত্বের সংগ্রাম, 

জড়ব:দের মূল প্রতিপাদ্য । জড়ত্ব, জড়ের 

ক্রিযা। জড়, গুণের জাধার। গুণ, গতির 

ফল । জড়বাদীর এই নূল মন্ত্র। 

| গণ, গতির কিয়া মাত্র, ইহা! সহজেই 
| বুঝা থায়। আলোক বিকিরণ বা রূপ বৈ- 

| 

ৰ 
ূ 
| 

- শি পপ ০ শাসন শী তলত ৩৩ 

চিন্রাই জগতের মধ্য প্রধান গুণ । বিশেষ 

বিশেষ বস্কর বিশেম বিশেষ সঞ্চালনী শক্তি 

প্রত!বে, কিরণতরঙ্গ দর্শনেন্ট্রিয়ের সম্ম খস্থ 

হয় বলিয়। বিবিধ রূপের বিকাশ হয়। 

ই দৌরভও এ রূপ গতির ফল। কোমলন্ব 
এবং ক.ঠিন্ত, উষ্কত্ব এবং শৈত্য প্রভৃতি 

স্পর্শেন্দ্িযগ্রাহা গুণের প্রাণও যে বস্ত 

সমূহের আভ্যন্তরিক গতি বিশেষের প্রভাব, 

তাহা বলিয়া বুঝাইতে হয় ন।। শবে গতির 

চিরনিবান। বসু মধ গতি আছে বলিয়া 

অধিকাংশ ইন্দ্রিয়ের কার্য নির্বাহ হয়। 

আকৃতি বিস্ত-তি প্রভৃতি গুণ, ম্পর্শজ্ঞ|ন বা 

| 
ূ 



£৬৩ মপাভারত (১ম খণ্ড, ১১শ সংখা? । 

রূপের আপেক্ষিকফল.। এই গতিগ্রাণ গুণই | শিয়মে বিশাস করিও না। প্রকৃতি; জল ও 

বিশের বাষ্ঠা বিকাশ । 

গুণ বুঝিলাম ; গুণের আধার কি? কোন 

বিষয়ের জ্ঞানের জন্য ছুষ্টটী উপায় অবলম্ষিত 

ইঈটতে পারে। বিষয়টাকে প্রতাক্ষ করিয়। 

শাঁস 

শা 

১৩ শা ১ পাপ শপ শত 

পরীক্ষা পূর্বক যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহার নাম, 

সাক্ষাৎ জ্ঞান | পরধাবেক্ষণের দোষে এ. 

জ্ঞানেও ভুল থাকিতে পারে কিন্ত সেরূপ । 

ভুল কদাচিৎ শ্বটে এবং ঘটিলেও বিশুদ্ধতর : 

পরীক্ষা বারা স্হদ্দে অপনীত হইতে পারে। 

'গ্রত্যক্ষীভত প্রমাণিত সতা হইডে 'তজ্জী- 

তীয় নতোব অনুনানলন জন হইতে পরে। 

এবিধ জ্ঞানই, পরোক্ষ জ্কান। পরোক্ষ 

ও'নে ভুলের সম্ভবনা অধিক। এততিন্ন 

মানবস্তরে বিষয় বিশেষে লহুগ্ষে কোন কোন 

জ্ঞান-ক্ষুত্তি হইতে পারে । একদল পণ্ডিত 

এই জ্ঞানকে লংঙ্গ(রলন্দ বলিয়। থাকেন । 

বিশ্বব্যাপী নিয়ম শৃঙ্খল[র অবার্থতা বা অখ- 

ওত, এই প্রকার জ্ঞানের ফল। আমর! 

দেখাইয়াছি, সভাসংক্ক'রের মূলে সতাজ্ব।নের 

প্রয়েজন। স্ুতর!ং মানুষে কোন অবস্থায় 

সহজ জানের প্ষ তর হয়, ইহা অবস্ঠয 

শীক!শ্য। এই সহদজ্ঞ!ন। উর প্রাকৃকা, 

লীন আলোকের ন্যায়, অতি অস্পষ্ট ভাবে 
মানবের অন্তন্তলে লুক্কাপ্িত থাকে । ধণ্ম- 

বিশ্বানী ইহাকে মন্রযোর মধো ঈশ্বরের 

জ্োতির ছায়া, অথক। ব্রহ্মজ্ঞ.নের অঙ্কুর 

বলিয়া থাকেন ;কিন্ক জগদ্বাপী প্রকৃতির 

কারা যখন মানুষের অস্তন্নিহিত এই জ্ঞানের 

কনুবর্তিন করিতে থাকে, তখন মানব হৃদয়. 

কাশে, দৃঢ়বিশ্বান রূপ মধ্যাহ্ন তপন, ধীরে 

ছ ০ পাশ িতাশ শী শি শীত শা শিশাশিশতী তি তি শিস্টিিস্পাশিি পল 

পা পাটি পপ পাশ? পাপপশ্পী লাপা ৩ 

ধীরে আপনার গান গ্রহণ করিতে থাকে, । 
দিপ্পগুল আলোকিত হইয়া পড়ে। আজ 
ব্রক্ষাড একত্র হইয়া ষদি বলে প্রান্তিক 

০ পপি পপ আপা 
4 

আগুনকে পবিত্র দাম্পত্য প্রেমে বন্ধন 

করিয়া, বাম্পীয় যন্ত্র রূপ যে ন্দুসম্তান জন্মাই- 

য়াছেন, আজ প্রমাণ হইয়াছে, সে বিবাহ 

অদিদ্ধ ৮ ঈত্যাদি২ | এ কথায় বিশ্বাসীর এক 

গাছি ক্ষুপদ কেশগ টলিবে না| বিশ্বাসের 
পবিত্র শিশ্ত কাপার্ণিকশ বদি আজ জগতে 

থ!কিতেন, আজও তিনি, ধুলীর প্রাণাশ 

ধূলিতে হ্দিক্ষেপ করিয়া, ধরাবক্ষে পদাঘত 

পূর্বক ঝঁলিভেন, “এখনও পৃথিবী খুরি- 

ভেছে।” ' সৌরজগতের প্রধান গ্রহমগুলীর 

মধ্যে অস্ত্রীম স্থানীয় গ্রহ আবিষ্কারের পরে, 

সপ্তম শ্রহের (৫) অস্তিত্ব সঙ্বন্ধে যিনি 

বিশ্বাসের উলদ গভীর শ্বর তুলিয়! বিশভূবন 
কম্পিত ক্রিয়া ছিলেন, তঁ'হার সে ক, কি 

অনন্ত চেষ্টায় অনভ্তকালেও, শৃনাময় অবি" 

শ্বসের আকাশে মিলাইতে পারে? কিন্তু 

এই জ্বলন্ত বিশ্বাসঃ বাহাজ্ৰান বা প্রতাক্ষ 

জ্ঞান হইতে মূলতঃ উৎপন্ন না হলেও, 

তথ্সাহ'যো ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে, নিকাশ 

প্রাপ্ত । 

এখন দেখা যাউক, জড় ব| গুণাধার 

কোন্ প্রকার জ্ঞানল সত্া। জড় নিদ্দে 

প্রহাক্ষের অতীত, তাহার গুণ মাত্র ্রত্যযক্ষী- 

ভূত, ইহ। সর্বাবাদিসন্মত। জড়পদার্থ বিদ্যার 

মূল ও গ্রাথম সূত্র এই । গুণাধার পরে'ক্ষ 

জ্ঞ(নেরও বিষয় নয় । তক্জাতীয় প্রতাক্ষ সত 

এ জগতে নাই । আমদের এহ্িয়জ্ঞনের 

রাজ্যে গুণ ভিন্ন গুণাধারের পূর্ণাভাধ । গুণ 

জড়ের বিরোধী নতা। ও প্রত্যক্ষীভৃত হয়, 

জড় প্রতাক্ষ করা যায় না। ভাহ! গ্রতাঙ্গের 

পাপ 

(৭) ইয়ুরেনান গ্রহের আবিরের পরে নেপ, 
। চুন, আবিষ্কৃত হয়। 
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অভীত। গুণ গতির ফল, জড় গতির | বন্য ভূমিতে আঘাত মাত্র, ভাম সেই গতি 

বিরোধীধ ডদ়ত্বই, গতির নিয়ামক বা ৃ বলে প্রসারিত হইয়া প্রতিঘাত করে। ভূমির 

বাধা। জড়ের অন্তত কেবল মন্ুষোর প্রতিঘাক-গতিই বস্থর গতির বাধ]। বসব 

সংস্কারের উপরে স্থাপিত । কিস্ক এজগতে ! সমষ্টিগত গতি, ভূমির মাধ্যাকর্ণের ফ্লই 
কোন প্রাকৃতিক ঘটন1 এ সং্কারের জন্গু- : হউক, বাপশ্চাদ্বত্তী ইথার শ্রোতের অনবরত 

বর্ভন করিতেছে, বল। যায় না। বরং প্রত্ঘাতই (৬) হউক, কিছুতেই পূর্ব- 

লভ-বিরোধী গু৭ এবং গতির কাধাই প্রক-: দিগন্তে দোষ স্পর্শ হইডেছে ম।। নুন 

ঠির পাজ্যে প্রবল । এখন একমাত্র জড়£ই গতি প্রযোজিত হইয়া যে আবার 

জড়ের অস্তিত্বের জন দারী। বোধ হয, ৰ বপ্তর গতিগ নিবৃত্তি হয, তাহ! ফেবল 

জগতে, জড়ন্ব দেশিয়ই মাগুষের প্রাণে, ৃ বন্থর পুর্গতির এবং অন্ঠান্গ বহির্গতিৰ 

জড়ের মংঙ্কার গ্রন্তরাস্কনের গার অঙ্কিত বাধা প্রযুক্ত । অতএব বিশ্ব্টির মধো 

হইয়াছে।  গতিবিবঞ্জিত বগ্ধপ অস্তিত্বাভাব, এখন 
৪ 

এখন বিচার্যা, এই জড় কি? গতির এ মীমাংসায় উপস্থিত হইতে বাধা দেখিতে- 

রাজ্যে বাধা আছে । বাধাময় গতি হইতে : ছিন।। তবে একটী কথা, জড়ত্ব গতি- 

এই বিশ্বের বিকাশ । উচ্ছঙ্খল, নিরঙ্কুশ হীনত্ব নয়, চেষ্টার অভাব । জড় বস্ত্র সকল, 

গতির ফল ডি, আমর। তাহ। মনে ধারণাও | চেতন পদার্থের ভ্ায়ঃ ইচ্ছামত গতি পরি- 

করিছে পারি মা। নিরস্কুণ গতির নাম ৃ বর্তন করিতে পরে না। চেষ্টার বৈজ্ঞানিক 

"মরণ মাত্র আমরা কেবল ধ্বংস, কেবল | অর্থ, বহিঃণক্তির নহিত ইচ্ছা! বা মানসিক 

গ্রলয়, কেবল মৃতার অন্ধকার স্বপ্ন দেখিতে ! শক্তির সগ্াম। বহর্জগতে এই সংগ্রাম 

থাকি । ভয়ে আমাদের গুণের ভিত্তিদূল র নাই। কেবল অত্জ,ভেষ এই চেষ্টার 

কপিয়] উঠে। যে দিকে চাই, সেই দিকেই ূ আভাস পাওয়। যায়। ইহা দ্বারা স্পষ্টই বুঝ্ধা- 

দেখি, গতির জগৎ বাধা শৃনা নয়। এই নিছে বহিঃস্থ্টির অভাস্তরে একমাত্র 

বাধ। কি? আমর! বলি, গতির বাধা গতি । | শক্ত অন্তর্নিহিত থাকিয়। কারা করিতেছে, 

সশ্্ দৃষ্টিতে গতি-বিবর্জিত বস্ব, ত্রহ্মাণ্ডের | এ রাজ্যে দ্বিতীয় শন্তির প্রভাব মাই। বস্ত- 

কোথায়ও নাই । আপাত দৃষ্টিতে যাহার । মাঙের মধোই এক তদ্িতীয় শক্তির কার্য 

স্থির পদার্থ বলিয়। প্রতীর়ম!ন হয়, বস্ততঃ ৰ ভিন্ন শক্ত্যন্তরের বিদ্যমানতা অসম্ভবপর 

তাহাদেরও প্রতি অণু গতিশীল, জ]ুনম্টি গ-| বলিয়া প্রতিবস্তই নিশ্চই । এই নিম্চে- 

তিশীল। এই গতির বলে দ্বশ্যাম'ন ঠির বস্তু | ইত] গতির বিরতি নয়, শঞ্চির_একমান্র 

সকল, নিজ নিক্জ ভূমিতে, আঘাত করি- শক্তির অগ্রতিহত প্রভাবের কল।, গনিও 

তেছে। সকলেরই যেন ইচ্ছা, ভূমি ভেদ শক্তির ফল। শক্তির বিকাশই গতি। 

করিয়া অনস্ত শৃগ্ঠে ছুটিয়া পলায়ন করে। ৬ | কাহার কাহারও মতে ভড়খন্তর আততান্তরিক 

কিন্তু যে গতি তাহাকে বান্ধিয়া একটী বড় কোনরূপ ক্রিয়। বশতঃ ইথার শ্বোড সর্বদা. আভান্তরা- 

বস্ব করিয়াছে, সেই আগবগতি ভূমিকে ও । ভিমুখে ধাবিত হইতেছে। ড়ীয় আক্ণ তাহারই 

বান্ধিয়া, তদপেক্ষ! বৃহত্তর বস্ত করিয়াছে। | ফল। 
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পূর্বে বলিয়াছি। গতিই, রূপ, রস. গন্ধা- 

দিগুণের প্রাণ_-গতিই বাহ বিকাশের মূল 

যন্ত্র । গতি শক্তির বিকাশ । অতএব 

শক্তিই মুলাধুর। বিকাশ, শক্তি সাগরের 

বদ বুদ মান্্। শক্তির বক্ষে শক্তি ফুটিয়া, 

ঘন হইতে ঘনতম হইয়া], এই রূপাদি গুণ, 

ময় বিচিত্র বিশ্ব বিকাশে পরিণত হইয়াছে। 

বিকাশ শক্তির আপেক্ষিক পরিণতি । গু? 

ভিন্ন গুণাধার, শক্তি ভিন্ন শক্তা'ধার, এ 

ব্রহ্মা বিকশের--রূপরন গন্ধার্দির মূলা" 

ধার নাই। জড়ের সংস্কার ত্র'স্তিমূলক । 

এ সংঙ্গারের নিয়ে সতাজ্ঞানের অভাব । 

আর এক দিক দিয়1ও একথাটীর বিচার 

কর! যাইতে পারে । বস্তকে বিভাগ করিতে 

করিতে শেষে কোথায় উপস্থিত হওয়া যায়? 

জড় বিজ্ঞান, ভূত-পরমাগুবা ইথার (৭) 

পর্য্যন্ত গিয়াই নীরব । পরমাণু, বাস্তব পক্ষে 

বস্তর আমুমানিক হুক্মতম সীম। মার | নতুবা, 

যত কেন হুক্ষদপি হুক্মতম দ্রব্য হউক্ না, 

দ্রব্যের দ্রব্ত্ব শ্বীকার কর! পর্য্যস্ত তাঁহাকে 

বিভাগানহহ ভাব যাইতে পারে না। অব- 

স্থিতি থাকিলেই বিস্তুতি আছে। বিস্তুতি, 

বিশিষ্ট বস্তমান্ত্ই বিভাজনীয়। আধুনিক 

পশ্িতদিগের মধ্যে অনেকেই, কেবল 

বিজ্ঞ'ন শাস্ত্রের আলোচনার স্ুবিধারজন্য, 

নিন্দিষ্টায়তন, বিশেষ বিধি আকৃতি ও গতি 

বিশিষ্ ভূত পরমীথুর কল্পনার প্রয়োজন বোধ 

করেন । কেহং, ইথার নামক শুপ্ম পদার্থের 

ৃদ্বতম তরঙ্গ বা আবর্তনকেই জড় পরমাণু 

৭ পঞ্িতিরা প্রচলিত পঞ্চমষ্টি প্রকার ভৌতিক 

বদধূর্থ হইতে আলে(ক ধিক্লেদণদ দ্বারা অনুমান 

করেন) একমাত্র শুক্ষ্মতম মুল পদার্থ হইতে এই 

ভূতময় জগৎ সৃষ্ট হইন্নাছে। দেই একমাত্র শুগ্বাদপি 

শুক্র তথ পদার্থের নামই হথার। 

নব্যভারত । 

৮ সপ পা পাপী 

(১হা খণ্ড, ১১ সংখা | 

বলিয্া থাকেন। যাহা হউক, পরমাণু বক্স 

কাল্পনিক শ্থঙ্গাতম সীবামাত্র । এই খানেই 

জড়পদ[থের শেষ পরিণতি নয় । একারণেই 

এক একটা ইথারাণুকেও বস্্র শেষ সীম! 
বলা যাইতে পারে না। বক্সতঃ, অবস্থ ভিন্ন 

বস্ততে' দ্রবের শেষ পবিণছি বিষয়ক চিস্তার 

বিরাম হয় ন|। বস্তু চিন্তার শেষ পরিণ'মে 

বস্ত চলিয়! যায়, কিন্ত শক্তির বিরাম হয় 

না। বস্ত অবস্থ হইয়। ক্রমে শক্তির র'ঙ্গো 

গিয়া-গড়ে। ইথারানু অপেক্ষাও যদি সশ্ম 
দ্রব্য কল্পন! করিত* পার, কর, কিন্তু দেখিবে 

তাহারও পঞ্চতে শক্তি | বস্ত যত হৃক্ম হইতে 

হু্সতম হষ্টয়! মিলাইতে থাকিবে, শক্তি 

যেন ততই ঘনীভূত হইয়া দেখা দিতে 

থাকে। কস্তর পরিণাম যেমন বস্থ চিন্তায় 

শেষ হয় না. আকাশ চিস্তাতেও তাহার 

অবসান হইতে পারে না। কিছু না হইতে 

কিছু হইল, এ ধারণ] উন্মন্ত বাক্তিতেও 

সভ্ভবপর ছয় না। তবে, বন্্ নয় অথচ 

আকাশ নয়, কিস্ক বস্ত্র প্রাণ ও পরিচালক, 

বস্বর অবশ্সিতি ও বিক'শের কারণ, দ্রব্য 

মানের সছিত অতি ঘনিষ্ঠতম সঙ্গে সম্বন্ধ, 

এমন কি অবস্থ পদার্থ আম'দের চক্ষু এবং 

মনের নিকটে সর্বদাই 'হাসিকেছে? এক 

ম.ত্র শক্তি, একথার অবার্থ উত্তর । আর 

দ্বিতীয় কিছুই এই স্থান পূর্ণ করিবার জন্য, 
আমাদের জ্ঞ!ন, বুদ্ধি, উল্জিয়াদির সম্মথে 
মাই। অতএব, সকলে গম্তীরঙ্গরে বল, 

« এজগৎ্--এ বিশত্রন্দাণ্ড শত্তিময়, এ 

স্থটি শক্তিময়। 'শত্তির বক্ষে শক্তি ফুটিয়।, 
ঘন হইতে ঘনতর, ঘনতম হইঠ1, এইরূপাদি 

গুণময় বিচিত্র বিশ্ব বিকাশে পরিণত হই- 

যাছে। এজগতে শক্তি ভিন্ন কিছুই নাই। 

ভিতরে সাক্ষাৎ জবলত শক্তি, বাহিরে বিকাখ- 
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মান শক্তি । প্রভাতের বানানে এফুল ফোটে, 

ও ফুল॥না, শক্তি ফোটে। নীল আকাশে 

চন্দ্র, তারা, হ্থর্য উঠে ও চন্দ্র, তার, স্থয্য 

নয়, শক্তি উঠে । নদীর বুকে জলের মোত, 
জলেরতরগ ভুটে, অজ্ঞনের!। বলে ও ম্োত, 

ও তরলগ,জ্ঞানী বিশ্ব।সী ভক্তিমান্পুরুষ বলেন, 
“না- না-ও যে শক্তিও তরঙ্গায়িত 

শক্ত, প্রবহমান শক্তি ধারা 1১” পর্বতে, 

সাগরে, উদ্য'নে, ক'ননে, জীবনমআোতে, 

সচেহন রাক্জে, সর্বত্রই শভির রক্গক্ষেত্র-_ 

শক্তির মহাবিকাশ। এস্থলে আর একটা 

দিকৃ দিয়! ভাবিয়। দেখিলে, বিকাশে মূল 

একমাত্র শক্তি, এ কথাটা আরও পরি 

হইবে। বস্তর বিভাগ ক্রিয়ার অভ্যন্তরে কি 

দেখিতে পাই? দেখি, শ।জর বিশ্লেষণ । 

বস্ত, বতক্ষণ বস্তত্বশালী, ততক্ষণই তাহাতে 

শক্তির সষেগ গাঢুতর। তখনও তাহ। 

হইতে আরও শক্তির বিশ্লেষণ হইতে পারে, 

হকার করিতে হুইবে। তবেই বলিতে 

বাধ্য হইতেছি, হুক্মতম অবস্তক ব। নিরাকার 

শক্তিবগ ঢতাই বস্ত।গাঢতভম শক্তিই বিকাশ। 

শক্তির মূলতত্ব আবিষ্চত হইলে, শক্তির 
গঢ়তা সহজ-বোধা হইবে । | 

এই শক্তিকি? শক্তি ইন্ছা- ঘনীভূত 

ইচ্ছ।র প্রবাহ (৮) | পূর্ববে বলিয়াছি, নির- 

স্কশ গতি ত্ষ্টিবিরোধী। জগতের মূলে, 
প্রতিনিয়ত যে গতির কার্ধা দেখিতে 

পাই, তাহ! উচ্ছৃঙ্খল নয়, কিন্তু নিয়মিত । 
এ কথার প্রক্কুত অর্থ, এ বিশ্ব মধো 

শক্তির শাসন আছে। গতি, শক্িরই 

বিকাশ। "শক্তি, ইচ্ছ। বই আর কিছুই ন]। 

(৮) বর্তমান বর্ষের পঞ্চম সংখ্যক নবভারতে 

“মহাণক্তি" শির্ষক প্রবর্ধ দেখুন। 
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এ নিখিল ব্রন্গ'গের প্রাণ এবং দেহ, ইচ্ছা]। ]. 
] 

৷ সেই ইচ্ছা নিরমিত, শারসিত। ইচ্ছার 

শাসন আছে বলিয়াই বৈচিন্রা ফটিপাছে-_- 
নিয়মিত-শানিত ইচ্ছাই ব্রন্মাণ্ডের প্রোণে, 

হ্টর দেহে সৌনার্ধ ঢালিয়া দিয়াছে। 
উচ্ছঞ্খল, নিরঙ্কণ ইচ্ছার কার্ধা মহা গ্রলয়। 

তাহা কেবল স্যষ্টির গায়ে, অন্ধকা ঢ'লিয়! 

দেয়, জীবনন্ত্ধা সাগরে মুডার গরলময় 

তরঙ্গ তোলে । ইচ্ছার শানন ন। থাকিলে, 

এ সুন্দর বিচির শোভাময় বিশ্ব স্য্ী আধার 

হইতে আলোকে ফটিত না। উর্দে অনন্ত 

গগনের গ্রিকে দৃষ্টিপাত কর, চারিদিকে ত.নস্ত 
দুূরত1 চাঠিয়। দেখ, মুস্র্ভের জন্য একবার এ 

বিশ[ল বিশ্ব ভুবনের চিস্ত। কর, দেখ, তাহা, 

যে ইচ্ছাসাণরে ক্ষুদ্র যুদ্বুদ মাত্র, সে মহা- 

সিন্ধু কতবড়। জগতে ভামা নাই, আর 

কি বলিবে? নল, “জয়! হাহাঁরই জয় 

--! পেই মহতী ইচ্ছারই জয়! তাহ, 

অনধিগমা, অপার ?? 

এখন জিজ্ঞাস্য এই) মহা! মহতী ইচ্ছার 

শাসক কে? উদ্দেশ্ট। ইচ্ছার শাপিক উদ্দেস্ঠয। 

অভিপ্রায় বাতীত ইচ্ছার উদ্রেক অসম্ভবনীয়। 

ইচ্ছ! উদ্িস্ত হইয়াও অভিপ্রায় দ্বারাই 

চলিত হছয়। উদ্দেস্ঠই ইচ্ছার প্রাণ। 

উদ্দেশ্তঠা হইতে ইচ্ছ! উত্তত হয়, উদ্ধেশ্ঠয 

সাধনের জন্যই অবশ্থিতি করে, অভিপ্রায় 

মাধন হইলে আাবার অদৃশ্য হয়। চিস্তাশীল 

ব্যক্তি মাত্রই আপনার প্র।ণ, মন, পরীক্ষা 

করিয়। এই কথা বলেন । জগঘ্যাপী ইচ্ছার 

শ/সন মধ্যে কি দেখিতে পাই? উদ্দেষ্ত-_ গৃুঢ় 
অভিপ্রায় । বিশবাপ্ত নিয়ম শৃঙ্খল! বিশেষ 

উদ্দেষ্টের ফল-__উদ্দেস্ট্ের বিকাশক। এই 
নিয়মেই শক্তির শাসন। গুড় অভিপ্রায়ের 

আদেশেই ইচ্ছা, বিশ্বকর্শ! হইয়! বিবিধ 
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বিচিত্র শোভাধার বস্ত দারা, এ ব্রল্মাণ্ দেহ 

সজ্জিত করিয়। রাখিয়াচ্ছে । প্রতি বস্তু গ্রতি 

বাক্তি, প্রতি ভীবজন্থ, দিশুঢ় উদ্েস্ত সাধন 
করিতে এ ভূমগুলে আবির্ভতি হইয়াছে । 
সেই উদ্গেপ্ঠ সাধন করিয়া, ধীরে ধীরে অন- 

সতের পথে, সকলেই হাটিতেছে (৯)। বিশেষ 

বিশেষ অভিপ্রায় মাধনের জন্য, বিশেষ২ 

সষ্টির প্রয়েজন। এই জন্যই দেখি, বিশেষ 

বাতীত স্থট্টি নঃই। বিশেষত্বের অভাবে স্ষ্টি 

কইতেপারে না। যে সকল বস্ত আপাত দৃষ্টিতে 

তুলারূপ বলিয়। প্রতীত হয়, বগ্যতঃ তাহা- 

দের মধ্যেও নিগুঢ় রূপে কোন না বিষয়ে 

বিশেষত্ব আছে-_ তাহারা প্রত্যেকেই বিশেষ 

অভি প্রায় াধনের জন্য জগতে আবিভূতি। 
নতুবা তক্রূপ সৃষ্টির বছত্ধ নিষ্পয়েজন, 
তাহার একটী থাকিলেই হয়। স্থষ্টিমূলে 
এষ্টরূপ নিগুঢ় অভিপ্রায় থাকাতেই ছুইএর 

অবস্থ। বিভিন্ন হইলেও পক্ষণ।ত বা অমঙ্গল 

হইতেছে, বল। যায় না। একের জীবনের 

নিগৃঢ উদ্দেম্তের সহিত অন্তের জীবনের গুঢ় 
লক্ষ্যের সম্বন্ধ নই। এ জগতে প্রতি ব্যক্তি, 

প্রতিবস্তই নিজ নিজ পথে চলিৰার জন্য 

স্্। সকলেরই শব শ্বপস্থ। বিভিন্ন । অথচ 

এক ইচ্ছাই সকলকে এক হৃত্রে একত্র বান্দিয়া 

রখিয়াছে। এই নয, সাম্য বৈষম্য মিশিয়। 

অপর্ব বিশ্বের বিকাশ হইয়ছে। আবার 

ইচ্ছার পশ্চ[তে অভিপ্রায় আছে বলিয়া, 

বিগের প্রন্থিবস্ত, প্রতিবস্থর সহিত নিগুড় 
সঙ্ছদ্ধে বান্দ!। চচ্ষুর সত হুর, সর্ষের 

সহিত চক্ষু বাধা । বহির্জগতের সহি 

জরামুস্থ শিশু, জরায়ুস্থিত জ্রণের সহিত 

ন। ধত্তষান বর্ষের তৃতীয় সংখাক নব'ভাঁরতে। 

“ গগ্সিনয়জলন্ত পুরুষ নামক প্রবন্ধে বস্থমাররেরই অনন্ঠ 

উন্নত৪ কথা ধৃত হইয়াছে। উত্ত প্রবদ্ধ দেখুন । 

নবাভারত। (১ম খণ্ড ১১শ,মংখা11 

বহির্জগৎ বাধা । স্ত্রীর সহিত পুরুষ বাধা। 

মাতৃম্তনের সঙ্গে শিশু বাধা । গ্রহ নষ্ত্রের 

সহিত গ্রহ নক্ষত্র বঁধা। 

একদল পগিত, জগনিহিত এই মহদভি- 

প্রায়কে উড্ভাইয়। দিয়া, স্থষ্টিকে ঘটন]| সশ্যি- 

লি পদার্থ স্বপমাত্র প্রম!ণ করিতে চাহেন। 

তাহার প্রতিক নিয়মত্রয়ের সাহাঘো, 

চতুন্দিকস্থ্ স্থা্টি মধ্যে, নিয়ম শৃঙ্খলা দেখা ইয়া, 
আপনাদিগঞ্ে পরিষ্কত মনে করেন। কিন্তু 

আমরা তঃষ্থাদের শ্বকীয় যুক্তির গর্ভেই 
তাহাদের ত্র দেখিতে পাই । 

প্রাকৃতিষ্ক নির্ব1/চনের অভাতরে, স্ুগ- 

ভীর উদ্দেশ্রী নেহিত। ক্ষেত্রে যত বীর্দ 

বিক্ষিণ হয়, তত গজায় না, যত অঙ্কুর উত্পন্ন 

হয়, তত বাঁষ্টেন। । মানুষ এবং পশু পন্মীরপ 

তকগুলি স্তন নিরমিত প্রণব কালের 

মধ্যেই নানা ঘটনার বিন হয় কতকগুলি 
জন্ম মাত্র মরিয়। যায়, অনেকগুলি কিছু 

দিন জীবিত থাকিয়া, আয়ুক্ষাল পূর্ণ হইতে 

না হইতেই, রোগাদি ন!নাবিধ শাভাবিক 

হূর্ঘটন| বশতঃ মৃত্ামুখে পতিত হয় । তখন 

যাহারা অবশিষ্ট থাকেঃ জীবন সংগ্রামে 

প্রবৃত্ত হইয়া, যে তন্ধ্য হইতে প্রতি 
| 
। ষোগীকে পরাজয় করিতে কিম্বা তাহার 

সহিত মমকক্ষতাঁয় স্থির থাকিতে পারে, সেই 

। সুখে জীবন যাপনের অধিকারী হয়। 

৷ ইহা সম্পূর্ণ রূপে প্রাকৃতিক নিয়মের ফল । 
এই স্বাভাবিক নিয়মের নাণ, প্রাকৃতিক 

নির্ব[চন (১০)। 

(১০) 89190607, এবং 9০৮ 

1৪] ০01 (109 .7106098 * 

এই উত্তধকে প্রাকৃতিক নির্বাচন বল! হইল । 

বস্তু; এতছুভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। 



টল্ত্র ১২৯০ ) 

সকলেই শীকার করেন, এ জগতে যত: 

স্তরে পদক্ষেপ করিল। 

ও বিশৃঙ্খল। ঘটিত। এই অমন্গলের প্রতি" 

জন্যঃ তত রক্ষ। পাইলে ভয়ঞ্*ব অমঙ্গল 

বিধান জন্ঞই সংনারে মৃতার ক্ষ্টি। স্্টির 

সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর [বিধ!ন থাকাতে, নর্বদ। 
নুতন নুতন দ্রব্যে জগৎ সক্দিং হইতেছে 

একটী পুরাতন দল নরির। গিয়া, আর এক 

নুহ্নতর দলকে আপনাদের স্থান ছাড়া 

দিতেছে । এই নিয়ম থাকাতেই স্যর এত 

গোৌরব,এত মহত্ব, এত বৈচিত্র্য ও সৌন্দম্্য। 

আবার এ জগতে যেমন প্থের ধু'লকণার 

প্রয়োজন) তেমনই পর্বতের প্রয়েজন | যে- 

মন শতবর্ষ-জীবী বধিয়ন ব্]ুক্তির প্রয়েজন, 
তেমনই গঙস্থ অক্ষ,টঙগ জণের ও প্রয়েজন। 

গর্ভে যে মরিল, তার জীবন ঘারাশড মহৎ 

কাধ্য ক্সিদ্ধ হইল, শতবর্ষ জীবিত থাকিয়। যে 

হইল । প্রাতি জীবনেরই মূল্য মমান, কেবল 

দেখিতে ভিন্ন, ভ।বিতে ভিন্ন। কেহ এক নুহত্ত 

বা.টয়া থাকিরা খকীয় জীবনের উদ্দেশ্য 

নব্যভারত। ৫৩৬ 

করিয়া, অনন্ত উন্নত মোপানের পরবতী 

এখন যে মরিল, 

তাহার পক্ষে ৪ যাহা, শতবর্ষ পরে মে মরিবে, 

৷ তাহার পক্ষেও সেই একন্তর হইতে জ্তরাস্তরে 

পদনিক্ষেপ করাই কাধা, | উঠি লাকী, 

বলিয়। প্রস্তাবের কলেবব্রপার্যাড়াইতে চাই 

মা। ভবে মে মরিল, সেমে কেবল আপনার 

র হারে অন্যের স্থান ও আহারের আংশ বৃদ্ধি 

' করিল, তাহা নহে, তাহাপ মৃত শরীব লাব 

৷ রূপে ভূমির উৎ্পারিকা শক্তি বৃদ্ধি করিয়! 
 স্থষ্টি রক্ষারও প্রচুর বাহাস্য করিল। আবাৰ 
। জীবন রক্ষার জন্য জগতে মহাসংগ্রাম, না 

ৃ থাকিলে, জীবের কশ্মশীলতা এবং তগ্ুসঙ্গে 

সঙ্গে মনের স্টখ থাকিত ন| | স্ৃতরাং প্রাক 

তিক নির্বাচন শ্বয়ংই উদ্দেশ্যের--গতীর 

 নিগুঢ উদ্দেশ্যের ফল। 

মরিল, তাহার জীবন দ্বারাও মহৎ কাধ সিদ্ধ. দাম্পতা নির্বাচন (১১) মধ্যেও নিগুঢ় অভি- 

প্রায়ের জনস্ত আভাস পাওরা যায়। সৌন্দর্য্য 

স্পহা এবং সুন্দর বস্ত মনোনয়নের শক্তি 

র মনের ধন্ম না হইলে, কখনই দাম্পত্য নির্ব্ব।- 

পালন করিতেছে, কেহ শত কিশ্বা সাদ্ধ শত । চনের স্থপ্ি হইতে পারত ন1। বাহিরের 

বখ্নর জীবিত থাকিয়ও জীবনের লক্ষা ! শোভ। যর্দি ভিতরের মনকে টাণিতে ন। 

পথেই হাঠিতেছে। প্রতি জীবনের উপ্দেস্ত 

ভিন, কাব্য ভিন্ন, সময় অভিন্ন হইবে কেন? 

অ(বার বিজ্ঞানের দ্বার প্রমাণিত হয়, সক- 

লেই অনস্ত উন্নতির দিকে ধাবিত । যে মরি- 

য়াছে, মনেও অনন্তের পথের পথিক, মে 

ব।চিয়া আছে, মেও অনস্তের পথের পথিক । 

জাবার জীবন, মরণ থাকতেই এজগতের 

সমষ্টিগত উন্নতির আ্রোত৪ অনস্তের দিকে 

ছুটিত্বেছে। একটী মরিয়া আপনি মূলঃ 
ক্ষতিগ্রস্ত ন। হুইয়ও, অপরের উন্নতি-- 

স্যট্টির সমগ্র উন্নতি সাধন করিতেছে । যে 

ম্রল, সে ঙ্গীবনের একস্রের কার্য সমাপন 

স্পা 

চিনি 

৷ জানিত, তবে কে সুন্দর বস্তর জন্য ব্যাকুল 

হইত? 
| তং 

' থাকিলে, জগতে যে অনেক অন্সন্দর, অক- 

আবার দাম্পত্য নির্বাচন ন। 

শ্মণ্য জীবের জন্ম সংসারকে ভারগ্রস্ত করিয়। 

। রাখিত, তাহা কে অন্থাকার করিবে? এই 

| কৌশল কি জি অপূর্ব নয়? এই মহ! 

 ব্যাপারের মধ্যে কি 

৷ নিহিত নাই? আবার বিশ্বের অপুর্ব শৃজ্খল। 
নিগুঢ়তম ' উদ্দেশ 

(১১) ৪০89] 9৩19০06100, কে দাম্পত্য পি- 

র্যাচন বল। হইল। 31118] 0£ 00৫ 10161080 

একটী পৃথক প্রাকৃতিক নিয়ম নয়। এই জনা পৃথ 

করূপে এতৎ মন্বদ্ধে কিছু বল! হইল না। 



€$৩৩ নব্যভারত । ১ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা। 

অদ্ভুত কার্ধাকলাপ, শুনার সম্বন্ধ বন্ধন: যগন উদ্দেশা সকলের উপরে_-সকলের চালক । 
ভাবি, তণন প্রাণ বাঁকুল হইয়া আপনিই 
বলিতে থাকে, এ স্ঙি মদভিগ্রায় হইতে 
উদ্ভুত না হইয়। পারে না। 

এখন প্রমাণ হইল, উদ্দেন্ট বা অভি প্রায় 

শানিত ইচ্ছাই (81) এই বিচিত্র বিশাল 
বিশ্ব বিকাশের মুল যক্্র। উদ্দেশা আদি, 

উচ্1 অস্ত । উদ্দেশা চালক, ইন্ছ! চালিত। 

উদ্দেশ্য উৎপাদক, ইচ্ছা উৎপন্ন । ইচ্ছা, ; 

উদ্দেশা তরুর় ফল, পুম্প। ইচ্ছ। উদ্দেশযর 

পরিণাম। উদ্দেশোর অভাবে ইচ্ছার স্যষ্টি 

হয় ন। ইচ্ছার প্রাণ, উদ্দেশ্য । ইচ্ছা, ঘনী 

ভূত উদ্দেশ্য। উদ্দেশা বা অভিপ্রায়ের 

(1)8951) ) সঙ্ষে ইচ্ছার এই মন্বন্ধ। এখন, 

যুক্তি সোপানের আর এক স্তরে অৰরোহণ 

করিয়। বলিতে পারি, উদ্দেশ্যই বিশ্ববিকা- 

শের মূল। নিগুঢ অভিপ্রায় হইতে এই 
জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে । নিগুঢ় অভিপ্রায় 

ইহার মূলে কার্ধ্য করিতেছে। প্রতিবস্কতে 

নিগৃঢ লক্ষ্য সব্রিবেশিত রহিয়াছে বলিয়াই, 

প্রতি বস্ত বিভিন্ন, প্রত্যেক দ্রবোর, প্রতোক 

ব্যক্তির জীবনের কাধ্য পৃথক পৃথক । 

আপাত দৃষ্টিতে, স্থষ্টির মধ্যে যে ত্বোর বৈষম্য 

পরিদৃষ্ট হয়, তাহ প্রতি পদার্থের এই বিশে- 

বত্ব. হ্েতুক। ইচ্ছ।, উদ্দেশা/মুসারিণী। 

উদ্দেশোর ভিন্নতার সঙ্গে ইচ্ছার গতিও 

বিভিন্ন ।॥ ইচ্ছার বিকাশই গতি । এইজন্ত 

গতি এক হইয়াও, বিশ্বমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন 

স্রোতে প্রবাহিত । উদ্দেশোর, বশোবর্তিতায়, 

জগতের অভ্যন্তরে, গতিই) গতির বাধা 

ব। শামকরূপে কার্য করিতেছে । কি মানব- 

জগৎ, কি পশুলমাজ, কি উদ্ভিদ্রাজ্য, কি 

অচেতন ব্রন্মা, সর্বত্রই গতি গতির বাধা, 
শক্তি, শক্তির কীধ। - ইচ্ছা ইচ্ছার বাধা, 

চটি 

এক দিকে, সাগর তরঙ্গ ধরা গ্র:স করিতে 

অগ্রসর, সম্মথে হিমান্রি সমান গিরিবর 

দণ্ডায়মান। এক দিকে দুর্দান্ত নেপোলিয়- 

নের দুর্বার পরাক্রম মানবসমাজ বিদলিত 

করিতে উদ্াত, সম্মুখে উত্তেজিত সমাজের 

উদ্দপ্ত বলদর্পদ্রূপ ওয়েলিংটনের ভীষণ 

দাবদাহ তুল্লা জ্বলস্ত বীরত্ব রাশি । শক্তি 

শক্তিকে পরাড়িত করিল, নিগৃঢ উদ্দেশোোর 

জয় পাক! গগনে উড়িল' গুতিহৃত তরঙজ 

হইতে মেঘঙ্জাল! সাজিয়।, ধরাপৃষ্টে জলধার! 

ঢালিয়! পৃথিবীকে ধন ধ'ন্তে পূর্ণ করিল, 

নেপোলিয়ন্ের মুহোৎ্পাত্তের পরে, শাততিময় 

জগতে জন সাধারণের স্বাধীনতার স্ধা নদী 

ধারে ধীরে ৰহিতে লাগিল। প্ডিত-জ্ঞানী 

_বিশ্বাসী, বলিলেন, “নিগুঢ় জভিপ্রায় 

নিদ্ধ হইল।”ঃ 

উদ্দেশ্তা বা অভিপ্রায় কি পদার্থ ? 

উদ্দেশ, চিন্তার ফল। টিস্তার নদীতে 

উদ্দেশ্যের লহরী--উদ্দেশযর চেউ প্রতি- 

নিয়ত, উঠিতেছে, পড়িতেছে। চিত্ত, চেতনা 

এবং ভাবুকতার ফল । চেতনা এবং ভাবু- 

কতা ছুই খনি ডাল, প্রেম কল্পতরু। 
প্রেমেই চিৎ্শক্তির চিরনিবান। প্প্রেমের 

সহিত চেতনার চিরবিবাহ--চিরদাম্পত্য স- 

্দ্ধা। প্রেম আর চিৎ্শক্তি নিগুঢ় রাসায়নিক 
মিশ্রনে মিশ্রিত ॥। প্রেম আর চেতনা একা- 

আক । কৰিত(র কথ! নয়। ভ!ৰ ত,প্রেম আর 

চেতনা পৃথক । প্রেম শুন্য চেতন।, অন্ধা- 

কার, সৃত, অসার, অস্ফুট | চেতনাশুনা 
প্রেম, একথ। কিরুপে ভাবিতে হয়, জানি 

না। প্রেম আর চিৎশত্ির প্রাণ, এক । 

তাই প্রেমের নাম, চিদ্ধঘন আনল । চিদ্ঘন 

আনন্দ দরূপ; ত্রচ্ষ। ভগবান, চিদানঘন। 
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আননাম, শিবং,“বিশ্ববীজম্ ৷ পুঙ্গনীয় আর্ধা- 

খষে প্লিবের ধ্যানে লিখিয়াছেন, “বিশ্বাদা- 

বিশ্ববীম্।” “ইথার” “নেবুল1৮* “প্রোটো 

শ্লীক্গম্”, তোমরা অন্ধকারের জিনিষ অন্ধকা- 

রেই থাক, মৃত্যুর সহচর, সুতার কাছে থাক, 

তোমর] জড়ঃ জড়বাদীর নিকটে থাক। 

শবিশ্বাদাবিশবীজম” শিবং--আঁননাম--চিদ্ 

ঘনআননাম--চিদ্দানন্দঘনম্।'ইমানি ভূতভাঁনি 

সর্বানি আনন্।ৎ জায়” আনন্দেন 

সঞ্জীবন্তি, আননেধু সম্ভিষ্টস্বি ৮” আনন 

হইতে এজগৎ__এ বিশ্বভৃবন বিকাশ প্রাপ্ত 

হইয়। আনন্দে অবস্থিতি করিতেছে, আন- 

লই ইহার জীবন_-আনন্ই প্রাণ। প্রাণস্য 

প্রাণথম আনন্দম। আনন্দই সকলের পেয়, 
সকলের আঙ্াারীর । আনন্দ নিশ্বাসে টানি, 

জানন্দ পান করি,আননা ভোজন করি। দেখি 

আনন্দ, শুনি আনন্দ, স্পর্শ করি আনন । 

আনন্দময়ের আনন্দ বাজার, এই মহাবিকাশ 

--ম্ুনর বিচিত্র বিশ্ববিকাশ। প্রেমবীক্ষে__ 

আনন্দ বীজে, একদিন যাহা নিগুঢর্ূপে 

নিহিত ছিল, আজ তাহ! ধীরে২, ক্রমে২, 

ফুটিয়া২। হাসিয়া২, অনন্তধারে আনন্দধারা 
্ালিতেছে। বাছু আনন্দধারা বহ্ছিতেছে ; 

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড অনস্তন্বরে আননোর মহা- 

গীতি গাইতেছে। এ বিকাশ, আননোরই 

বিকাশ, প্রেমেরই বিকাশ । 

কবির কবিতা মনে থাকে, মনে ফোটে, 

বাহিরে তাহার ছায়। পড়ে। চিত্রক'রের 

চিত্র মনে হ!সে, মনে খেলা! করে বাহিরে 

তাহার প্রতিৰিশ্ব পড়ে । বিশ্ব কবি--আদি 

কবি-মহাকবির অভ্যন্তরে অন্াদিকাল 

হইতে যে কবিতা, জলস্ত, জাত সত্য রূপে” 

মত্য অক্ষরে লেখা ছিল, এই বৈচিত্র্যময় 
দ্নাদি অআনস্ত জন্ধাণ্ড কাব্য তাঁহারই 

২৮ 

নকাতারত্ত। ৪৩৭ 

জ্যোতিন্ময়ী ছায়া! মাত্র। আমি সেই কবি- 

তার এক পদ, তূমি সেই কবিতার একটী 
পদ, নদ, নদী, সিস্ধু, গিরি, বন, পত্র, পুষ্প, 

ফল, মেঘ, বাযু, আলোক, চঙ্র, র্যা, গ্রহ, 

নক্ষত্র, প্রত্যেকেই এক. একটী পদ। এক 

একটী সৌরজগৎ এক একটা কবিতা । এক 

একটী মানব সমাষ এক একটী কবিতা! 

সকল মিশির়া, সেই মহাকবি--আদি কবির 

মহাকাবা। এ মহাচিত্র, জলভ্ভত সত্যের 

বিচিত্র বর্ণে চির দিনই সেই চিদঘন আনন্দ 

পটে” নিগুটরীপে চিত্রিত ছিল, এখনও 

সাছে, আমরা চিত্র হইয়াও সেই উজ্জ্বল 
ছবিরই নির্বল ছায়৷ দেখিতেছি। আমা- 

দের নিকট এবিকাশ নূতন । সেই প্রেম- 

সিঙ্ধুর, অপার প্রেষের নিকট, ইহ চিরপুরা- 
তন হইয়াও চির নূতন । প্রেমের চক্ষু-+ 

অংনন্দের নয়ন--ভাবের অক্ষি, চির নুতনতা- 

ময় বট বীজে যেমন বট বৃক্ষ, পুষ্প বৃক্ষের 

গর্ভে ষেমন পুষ্পনিগুঢ়রূপে নিহিত আছে, 
এবিশ্ব সেই জাননগঘনের আনন্দ গর্ভে 

নিহিত ছিল, নিহিত আছে, সেই প্রেম 

বহুউতেই বীরে২, ক্রমে২, স্নাররূণে ফুটিয়া 
বিকাশ নাম ধারণ করিয়াছে। -'বিকাশ” 

ইহাই। 

তবে বল ত “বিকাশ” এ জগতে কি 

বিকাশ করিল? জীবন আর মৃত্যু? ঘনীভূত 

জীবন-_ঘনীভূত প্রাণ । মোহ আর চেতন! ? 

ঘনচিৎ্শক্ষি-_চিশুদ্ধ চৈতন্ত। আলোক 

আর দ্সাধার? উজ্জ্বল আলোক- নির্দল 

দীপ্তি--বিশ্ববাপী--জগত্যাপী, অনাদাভ, 

চির প্রভারাশি। আর কি ফুটাইল? নরকে, 

দুর্গ । মর্তে) নদান | গরলে, স্তুধা। চিদানন্ন 

ঘনমর এসংসার, আর কিছু নাই-_-আর কিছু 
নাই, বিকাশ আছ জগতের সন্গুখে ধ.ড়া- 
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ইয়া], জলদ গম্ভীর ম্বরে, এই মহামস্ত্র--মইহ1- 

গীত গইরার জন্য আবিভূতি। জদ্বৈত- 
বার্দ একদিন এই আর্ধভূমে ্াড়।ইয়া 

গ|ইয়াছে, “চিৎ আর মে!হ'+; বিকাশ গাইল 

কেবল চিৎশক্তি,কেবল প্রাণ, কেবল ঘনী- 
ভূত আননা। মায়া-বায়ুর আথাতে এবিশ্ব 

তরঙ্গ উঠিয়াছে, কটিকাবনানে আবার সাগরে 

মিলাইবে, বিকাশ এনিদারুণ কথ! বলে না। 

প্রেম সাগর চির তরঙ্গময়। অনাদি কালে 

যে তরঙ্গ উঠিয়াছে, অনন্তর কাল ব্যাপিয়া 

ফুটিবেকোন দিনই এ বিকাশ শেষ হইবে ন।, 
কখনই মিলাঈঈটবে না। অথচ প্রেমের তরঙ্গ 

গ্রেমঈ, আনন্দের তরঙ্গ আনন্দই | এ বিকা- 

(শর নিষ্ষে, অস্থি নাই কেবল মাংস; মা*স 

নাই কেবল রুধির ; কধির নাই কেবল শক্তি। 
খক্কি ইচ্ছা; ইচ্ছা উদ্দেশ্য ; উদ্দেশ্য প্রেম-_ 

ঘনীভূত আনন্দ । এ বিকাশের নিস্ত্রে কেবল 

আনন্দ, কেবল জীবন, কেবল জো।তি। মৃতু 
কল্পনা, আশান্ধ(র কল্পন।। প্রেম বিরোচ্ছীস- 

ময, উন্ফাস তীহার দেহ, উচ্ছাস প্রেমের 
প্রাণ, উচ্ড্বীদ প্রেমের প্রতি, আনন্দের 

উচ্দ্বানই ভাব। আনন্দের উচ্ছানই ভাবন] ৮ 
ভ/বনার ফল, উদ্দেশ । উদ্দেশোর ফল, 

ইচ্ছা । ইচ্ছার ফল বিকাশ। এ বিকাশ 

চিরদিনের জন্য বিকাশমান, চিরকাল হইতে 

বিকাশমান। মানবাস্স। ম্বপ্প দেখিতেছে, 

ডাই এ বিচিত্র বিশ্ব ফুটিয়াছে, সেই হ্বপ্নের 

সঙ্গে এফুল ঝরিয়। পড়িবে, বিকাশ এক- 

থারগ পক্ষপাতী নয়। অনস্ত কোটা 
মানবাস্া, আবশাক হয়, ধুলায় মিলাইবে, 

চিদানদঘন যত দিন থাকিবেন,। এ 

বিকশ ততদিন থাকিবে । প্রেমষঘন যত 

দিন থাকিবেন, প্রেম যতদিন থাকিবে, 

প্রেমপাগরেতরঙ্গ ততদিন নাচিবে। মধ্ধা 

নবাভারত। (১ম খণ্ড,১২শ সংখা। 

কবি--আদিক'ব যত দিন থাকিটুর? এ 

মহাকাব্য তততকাল থাকিবে । এ চিত্রকরের 
আনন্দময় চিত্র মুছিয়া! ফেলিবে, এমন শক্তি, 

এমন সাধা কাহার ? মায়ের কোলে শিশু, 

আননদময়ী জননীর বিশ্বময় অবার্থ নিরমাস্কে 

ম'নব সম্তান সকলে নির্ভয়ে থাক। 

শোন মা বলিতেছেন, “মাতৈ ! মাতৈ, 

আশা কর। বীরের স্তায় কর্তবা সাধন কর। 

আমি সর্বজ | এ বিশ্ব বিকাশ আমি।” 

ভক্তের হৃদয় সমুদ্র মথিত করিয়া যখন 

বিশ্বমধে; নীরব গম্ভীরে শব উঠে, “এ 

বিশ্ববিকাঙ্খ আমি,” তখন, তিনি বলেন, 

“মা! এ যে উষার কোলে ফুল গুলি ফুটিয় 

আছে, কে বলে, ও ফুল? ও যে তুমি ফুটি- 
য়। আছ। কেবলে, এ পূর্বাকাশে তরুণ 

অক্ুণ আভা খেলিতেছে ? ও যে. তুমি হাসি- 

গেছ । কে বলে, এঁ ভাগিরথীর বুক ভানাইয়। 

নিশ্মল শীতল জলধার ছুটিতেছে ? ও যে, 

তোমার শাস্তি স্ধাধ|রা বন্ছতেছে । জননি ! 

মা! হাস, হাস। যত শাস্তি, যত সুখ, যত 

আনন্দ ভাগ্ারে আছে, অম্বতের ধারায় 

বহাও। এ কলক বিহঙ্গদল, নীলিমাময় 

স্থির আকাশ ভাসাইয়!, কি যেন গাঈডেছে। 

ভূবনেশরি। অনম্ভ স্ুমধুরস্বরে, তুমি কি 
তোমার মানবশিশুদিগকে, আদর করিয়া, 

ঘুম ভাঙ্গিয়া ডাকিতেছ, “গা তোল-_সম্তান 

গা তোল ?”* ভগবানের ভক্ত শিশুসম্তান 

ভাবেন্ আর প্রেমাক্র ধারায় গণ্ড ছুষ্টটী অন- 
বরত ভালান। সেই অশ্রধারায় বালারুণ 

প্রভী পতিত হয়, বিশ্বজননী, বিশ্বারাধ্যা, 

বিশ্বতুবন বিযোহন করিয়া, ভক্তের পবিক্ল 

যুখ দর্পণে প্রতিবিশ্িত হন্। মধাহয মিহির 

জ্যোতি কি? ভগবজ্জ্যোতির ছ'য় ৷ নিশর 

আকাশে পূর্ণচন্ত্র হাসে, তারা হাসে, দিবসে 
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নির্শল রবি হাসে, মানব! ভাই! 

তোমার! হাসেন । ও চন্দ্র, তারা, রবি 

নয়। এই যে অনাদ্যনস্ত গগনের বুক 

ভর", নিখিল বিশ্বব্রক্ষাণ্ড জোড়া, বৈচিত্রাময়। 

অপূর্ব, দিবা, শোভার হাদি, সৌন্দর্য্যের 

হাসি, বিচিত্র রূপের. হাসি, ও মায়ের স্থ্ধা- 

মাখ। হাপি রাশি) ঈশরের ভক্ত বিশ্বাসী সম্ত- 

নব্াযভারত। ৫৩৯ 

নের নিকট, এইরূপ রস গন্ধাদিময় বিচিত্র 

বিশাল বিশ্ববিকাশ, মায়েরই অপূর্ব বিকাশ । 

ভক্ত বিশ্বের কোলে বলিয়। ভাবেন, মায়ের 

কোলে আছি। এই জন্ত ভক্ত, অমর, 

নিভীক, চিরস্মুখী, সদানন্দচিত্ত। ম! সদ। 

যাহার কাছে, সে সুখী, না সে ছুঃবী? 

আকাঙ্। 

বিশাল ব্রক্মাণ্ড যেন কারাগ।র, 

বিচিত্র জগৎ একই প্রকার, 

সাধার4 বিধি যেন রে শৃঙ্খলঃ 

মানস বিহঙ্গ কাদিছে কেবল! 

২ 

ধায় জড় বায়ু দিক দিগন্তর, 

ইথার তর্কে শৃন্যের ভিতর ; 

জমে অবিরাম জ্যোতিষফমগ্ডল, 

নাহি ক্ষুধা তৃষা, চলিছে কেবল। 

৯ 

নীরব অস্থরে বিহু সঙ্গীত, 

--ন্ুুস্বর লহরী-ভাসিয়া যায় ). 

অনস্ত সাগরে ধবল পর্বত, 

--বরফের শ্রেণী--চলিয়। যায়। 

৪8 

অনিয়ত গতি ধৃমকেতুচয়, 
--তেজ বাম্পময়, কেশ ম্থশোভিত।- 

আসি যুগাস্তরে তপন আলয়, 

অস্তরিক্ষে পুনঃ হয় লুক্কায়িত। 
৫ 

চলিছে সাগর ডাকিয়া ভাকিয়া, 

খুরিছে অস্বর হাপিয়। হাসিয়।) 

ছুটিছে মাংসার কালেতে মিশিয়া, 

কাদিছে পরাণ থাকিয়। থাকিয়।। 
খ্ঠ 

গ্রকৃতি স্বাধীন, ধাষ নিরস্তর 

আপনার বেগে _নাহি মনে ক্ষোভ; 

নাছিরে তাহার অন্তরে অভাব, 

চলে স্ুুখে সুখে দেশ দেশাস্তর। 
৭ 

কিন্কু মানবের দুঃখ চিরদিন, 

থাকিতে বাসনা, রহে শৃগ্গময় 
তাহার অস্তর, ধেন ছাঁয়াময় 

এ বিশ্ব নংসার--বিচিত্র রচনু। 
৮ 

কই মন্সাকিনী-_-পবিন্ত্র সলিল! 

কই পারিজাত-কুল্টমের সার! 

কই দেবতমথ--পুণ্যেতে উজ্জ্বল ! 

কই কল্পতরু--আশার সঞ্চার ! 
এ র 

পারিনা ত্রমিতে শশাঙ্ক উপর, 

পারিনা ছুটিতে নক্ষত্র মণ্ডল? 

তুগ্ষময় ভাতি প্রশস্ত স্থন্দর,-. 

ছার পথ ডাকে, শরীর অচল। 
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৯৪ 

অনন্ত বিশ্বের লহ তুঙ্গন।য়, 

মানবের ক্ষুদ্র তনু কি ছার ! 

গরিমায় ভাষ। লুকাইহ্বা যায় ॥ 

ফোটেন। বচন মুখেতে আর । 
৯৯ 

কিন্তু তারা দল ! বলন। স্বরূপ, 

কেন এ পরাণ ব্যাকুল হয়, 

দেখিয়! গগনে তোমাদের রূপ। 

টিয়া যাইতে বাসন] হয়? 
৯২ 

পার কি বলিতে, কেন যে অস্তর 

হয় নিমগন চিভ্তার সাগরে? 

দেখি স্থবিত্তত বিশাল অস্বর, 

অবোধ পরাণ ছটু ফট করে। 
৮ 

এ বিপুল বিশ্ব যেন কারাগার, 
এ জড়-বন্ধন যেনরে শৃঙ্খল । 

কত প্রেম মুষ্টি বিলীন হয়, 
কত না সঙ্কর ভাঙ্গিয়। যায়। 

১৪ 

বালকের মুখ মনেতে পড়েনা, 
প্রণয়ের গীত ভুলিয়া! যাই; 

পৃথিবীর সনে আ্বন্তর নাচেন!, 

নয়নের অল নয়নে নাই। 
১৫ 

লংসার উদা/নে কত শত গুল, 

ঘতনের ধম, আদরে রক্ষিত-- 

ল্লেছের নির্বরে পালিত সকল, 

ফোথায় সে লব ছয় লুক্কায়িত। : 
১৬ 

বাগানের ফুল বাগানে রয়, 

জোনাকির পাতি জলেন। 'আর । 

মরমের কথা। মরমে রয়, 

লংপার সঙ্গীত বান! আর ! 

গবান্তাথত 1 €১ম খণ্ড, ১২শলংখাশ | 

১৪ 
কিসের লাগিয়া স্সতৃপ্ত পরাণ 

ধায় শৃণ্য পথে, মানেন। বারণ, 

মজে ধীরি ধীরি ভুলিয়া আপন 
ক্গুলল অশ্বরে- বিশ্ব আবরণ । 

১৮৮ 

আছে কিরে ন্ৃপ্ত অনস্ত মাধুরী,-_ 

অনস্ত ম্্রবম।, আশার বরণ--. 

কুটিল প্রকৃতি ঘন আবরণ 

দেয় ন1খুলিয়া সে রম্য কিরণ? 
১৯ 

না থাকিলে কেন উছলে পরাণ, 

কেন ঝা অন্তর রহে অপুরণ 

সংসায্পলের স্খে; কেন রাতি দিন 

অতৃপ্ত নিশ্বাস ছায়রে গগন । 
০ 

হে প্রক্কতি! ভূমি রূপময়ী, তব 
প্রশস্ত ললাট চাদের কিরণে 
করে ঝলমল , যামিনী নীরব, 

থেন মুগ্ধচিতে নেহারে স্বপনে । 

২১ 

পরম উদ্দার তোমার অস্তর, 

নদী সরোবর, সাগর ভূধর, 

প্রাস্তর কানন, জীব জন্তু যত 

প্রতিবিস্ব মাত্র ; তুমিই মস্ত । 

২২ 
কেমনে বলিব তুমি নিরদয়, 

ক্লুতঙ্ঞ অভ্ভরে যাবতৃ জীবন 
গাইব তোমার, হবে বিশ্বময় 
মানব সঙ্গীত---অসত্য বিহীন । 

| রি 

তুমি দয়াময়ী, দিতেছ নিয়ত 

ল্খ দ্রব্য কত? ভুলাইতে মন। 

বসপ্ত সৌরভে জীবজন্ধ রড 
মনের আনন্দে, তূর্লিয়! আপন । 
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২৪ 

তু যেন ভূমি-খুলিব এ হয়|. 

কুপণের ম্যায় রেখেছ টাকিয়। 
নয়নের মণি । নশ্বর নয়ন 
পায়ন] খুঁজি সে অমূল্য ধন। 

২৫. 

চকে যথা মেঘ উ।দের কিরণ, 

রেখেছ ঢাকিয়। আশার বরণ--. 

অপরুপ জো(তি--বিশ্ব মাত্র যার 

করে যে উন্মন মানব অস্তর। 

৬ 

দেখি দেখি এই হয় লুক্কায়িত, 
পাই পাই আর সরিয়! যায়; 

তারার অন্তরে ক্ষণ প্রকাশিত, 

অমনি আকাশে বিলীন হয় । 

২৭ 

ইহারি লাগিয়া অতৃপ্ত পরাণ 
ধায় শূন্য পথে, মানেমা বারণ । 

মজে ধীরি২ ভুলিয়া আপন, 

গ্মুনীল অস্বরে--বিশব আবরণ । 

২৮ 

ফেন গোপমেতে বিশ্বের অন্তরে 

আছে রে স্বমা, অমভ্, মধুর ) 

বাহার 'আ।ভাসে প্রেম অশ্রু ঝরে, 

উঠে চমকিক্া মানব অন্তর | 

২৯ 

মহে এ কল্পনা, নছেরে শপ, 

শুনীল পূরবে নশ্বর শ্রবণ 

অনাহ্কত ভেরী,--গ্রছের সঙ্গীত 

অনজ্জ আকাশে- চিত বিমোহিত । 

তেরে লুকাইয়া অতৃপ্ত নয়ন, 

অপরূপ জ্যোতি বিমল কিরণ। 
ও 

আছে ভবিযাণ্, আছে প্রাণে বল, 

আছে রাপেয়স, আছে চক্ষে জল ; 

আগে একধন--ধগ্য শক্তি ভার -- 

জীবন সম্বল--মানব অন্তর । 

| ৩১ 

এখনে! ভন্মেতে জ্বলে মে অনল, 

এখনে! শৈশব জাগে পুনর্বধার $. 

এখনে বিক্ুত নহেরে অন্তর, 

এখনে] তৃষাতে মিলিবে জল । 

৩২ 

চলিছে পবন নাচিয়! নাচিয়।, 

উঠিছে তপন ছাসিয়। হাসিয়া, 

নছেরে শঙ্খল এজড় বন্ধন, 

নহেরে ন্দুবিশ্ব কারার সমান । 

৬৩৩ ্ 

নয়ন পিপাসা কেনই তেজিব । 

স্বভাবের গতি কেনই রোধিব ; 

পদ-ধৃলিসাৎ ফেনই হইব, 
নাই কিরে আশা অনস্ভ বিষ? 

মবরলীল!। 
ষোড়শ পরিচ্ছেদ, 

উচ্ছ-াসে শাস্তি । 

ন্থলোচন। সেই 'আঁকাশের তলে, সেই অবস্থায় আবার বিনোদযাবুকে স্মুলোচন! 
'অধারে_-নিপ্রায় বিচেহন। পেই নিপ্রিত নিকটে, অতি নিকটে দেখিলেন। স্বপ্ন 
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বলিয়। শ্থলেচনার ধারণ। নাই, সত্যই যেন 

বিনোদবাবু হ্ছলোচনার নিকটে । স্মলো- 

চনার শরীর রোমাঞ্চিত হইল । পুব্বে যে 

আচ্ছাদনে শরীর মন ঢাকা ছিল, সে আচ্ছা" 

দন উড়িয়া! গিয়াছে; সরল] সরল তাবে 

নির্ভয়ে বলিলেন --*বিনোদবাবু, এই কি 
লীলা, এই কি খেল। ?” 

বিনোদবাবু গম্ভীর দরে বলিলেন,_-এই 

লীমাময় পৃথিবীতে এই লীল1,--এই খেলার 

আরভ্। আপনাকে, সংনারকে, অনস্তকে 

বুবিতে হইলে এই খেলাই খেপিতে হইবে, 

এই লীলাই দেখিতে হুইবে। তীত হও 

কেন? 
স্ুলোচনা ।--ভীত আমি? না তুমি? 

পিকটে আনতে ভয় পাও তুমি! 

আমি ভীত? এই আধারে আমি একাকী, 

কিন্ত তোম[তে নিমগ্ন । তোমার কথ। পাল- 

নের জগ্ত সকল পরিত্যাগ করিয়াছি । 

বিনোদবাবু,--:সে কি আমার কথ? তুমি 
অবোধ বালিক।, কি বুবিবে? হাদয়ের 

পানে চাহিয়া শুন, কে কথা বলিতেছে, 

আমি, না আর কেহ? লোকের কথা পাল- 

নের জন্য লোক পাপ-সৃতুাতে ডুবিতে যায় 
বটে, কিন্তু সত্যন্থর্গেযাইতে চায় না, যাইতে 

প|রে না। বাহার কথায় লোক পারে, 

তাহার কথ কাণ পাততিয়! শ্রবণ কর। অযুত 

কণ্ঠে, অমুত তানে সেই মোহনম্বর জদয়ে গীত 

হইতেছে। তুমি বালিকা, কি বুবিবে? 
সুলোচন! বলিলেন, বিচ্ছেদের শান্ত 

আর বুঝিতে চাহিনা, শুনিতে চাহিন।। 

মিলনের শান একবার শুনাও দেখি। 

বিনোদবাবু আর্ক্তিম লোচনে ক্মুলোচ- 
ন/র পানে তুক্ষ.কটাক্ষ করিলেন, বলিলেন, 
আমি শুনাইব?. একদিন তাহা অবশ্য শুনিতে 

নব্যভারত। (১ম খণ্ড, ১২শ সংখ্যা । 

পাইবে। বর্ধির যত দিন আছ, ততদিন সে 

শ্বর শুনিতে পাইবে না। বিচ্ছেদের শাঙত্েই 

মিলনের শান আছে। যিনি শুনাইবেন, 

তিনিই তাহা শুনাইবেন। যখন সময় আলিঘব, 
তখনই শুনিবে। আজ এখনও মোহর বশী- 

ভূত রছিয়াছ ?--উঠ, অবোধ, সংসারকীটের 
দংশন-পীড়নে মজিতেছ, উঠ, আমার সহিত 

আইস 

এই কথা বলিয়! বিনোদবাবু চলিলেন, 

স্মুলোৌচনার সর্ব শরীরে যেন অগ্নি জলিয়। 

উঠিল) নিস্তেজ, নিম্পন্দ শরীরে শত শত 

'বহি কণা ফেন একই সময়ে দীপ্তি পাইয়। 

উঠিল । শরীর আগুন, মন আগুন, হাদয় আ.- 

গুন । অগ্নিষল্সী স্থুলোচনা বলিলেন, যাইবে ? 

একাকী যাইতে দিব না, ধরিব, নিশ্চয় ধরিব। 

এই বলির! গ্মলোচন। উঠিয়া পম্চাতে ছুটি- 

লেন। নিদ্রার মোহিনী আকর্ষণ তখনও রহি- 

য়াছে, স্থলোচন] জঙ্গল ভেদ করিয়। বিনোদ 
বাবুর পশ্চৎ পশ্চা্ ধাবিত হইলেন । 

সেই শূন্ত আকাশে, সেই গভীর রজনীতে 
মেঘ ভানিল। ভানিয়। এদিক ওদিক ছুটাছুটি 
করিতে লাগিল। ছুটাছুটি করিয়৷ অনস্ভ 

নক্ষত্রমণ্ডলীর সহিত মধুর খেল! খেলিতে 
লাগিল। মেঘ যেন বলে-_ন্মুলোচনাকে 

আমিই ধরিব, আমিই শীতল করিব, আমিই 

দেখিব। নক্ষত্রদের যেন তাহা সহ হয় না, 

বলে, আমরাও দ্রেখিব, আমরাও ড[কিব, 

আমরাও ভূলাইব। এই বলিয়৷ একবার 

বাহির হয়, আবার মেঘ আসিয়া চাপিয়। 

ধরে। একটী, একটী, একটী করিতে করিতে 

কত নক্ষন্তই ঢাকা পড়িল। নক্ষত্র-জগৎ যায় 
যায় হইল, ক্রীড়ায় হারিল; একে একে 

নকলের দর্প মেঘ .চুর্ণ করিল। চূর্ণ করিয়া 
আনি একাধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। 
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নক্ষত্রজগত্ের ছুর্দাশা দেখিয়। বায়ুর প্রাণ 

চমকিয়ী উঠিল; অসন্থ যাতনায় অধীর 

হইয়। সে আসরে নামিল 1 মললবুদ্ধ বাঁধিল। 
মেঘ ধরে বারুকে, বায়ু ধরে মেঘকে। তীষখ 

সমর.রোলে দিক পূর্ণ হইয়। উঠিল । বিছ্যৎ 
চমকিয়। বিভীষিক! দেখাইতে চেষ্ট| করিল, 
কিন্ত সে ভয়ে মেঘ বা বাষু কেহই ভীত হইল 

না। এমনই যুদ্ধ বাঁধিল যে, ভয়ে বৃক্ষদিগের 

প্র/ণ উড়িয়! গেল, তাছার। বিহ্বল হইয়া 

আপন আপন পত্র“কেশ, ফুল ফল ছিড়িয়। 

উড়াইয়! উপটে।কন দিতে লাগিল। বা 
উপহার পাইয়। আরো ডেজে মাতিয়। মেঘ 

পানে ছুটিল। পৃথিবী অপন বক্ষ শৃন্য করিয়। 
বালুকণ! উপহার দিল, বায়ু তাহাতে মজিয়৷ 

আকাশে উঠিল । ভীষণ দৃশ্ঠ! পশু পক্ষী ভয়ে 

কলরব করিল, আশ্রয় ছাড়িয়া আপন আপন 

দেহ রক্ষায় তৎপর হুইল। ম্থুলোচন! আর 

চলিতে পারিলেন না, শরীর থরথর কাপিতে 

লাগিল। এই সময়ে স্থুলোচনার চেতনা হই- 

ল,-_দেখিলেন, বিনোদবাবুও নাই, সে মধুর 

স্বরও নাই । শরীর অবশ হইল, ভূতের খেলা 
বলিয়। বোধ হইতে লাগিল । ওদিকে মেঘ 

ও বাস্ুর যুদ্ধে মেঘ পরাজিত হইলেন, বাস 

স্বাহাকে জল করিয়1 পৃথিবীতে নামাইল। 

জাকাশ হইতে নামাইয় নক্ষত্র্দিগকে মুক্ত 

করিল, পরে বৃক্ষকে ও পৃথিবীকে উপহার 

দিল। বৃক্ষ, পৃথিবী উপহারে কৃতার্থ হইল। 

আর ্গলোচন। ?--স্থলোচনার হৃদয়ের আগুণ 

--সেই প্রজ্জলিত ভুর্দম্য বিকণা নিবিল, 

চেতনা হইল । শীতে অবসন্ন, বৃষ্টিতে সর্ব 

শরীরের আচ্ছাদন আদ্র; কোথায় যাইবেন, 
কি করিবেন,কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। 

কত বিপদই শ্ুলোঠনার ভাগো আছে, তাহা 
কে জানে! সেই জন্ধবাঁরে, সেই ' বৃষ্টিতে 

নবাভারত। 8৪৬ 

স্লোচনাকে কি ক পাইতে হইল, তাহ! 

পাঠক, তোমর] একবার ভাবিয়া! দেখ । 

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ | 

তিরোধানে । 

সেই বৃষ্টিতে ভিজিতে২, অবসন্ন শরীরে 
গোরা্াদের দল ফিরিয়! কালীর মন্দিরাভি- 

মুখে গমন করিল। মশালের আলোগুলি 

বৃষ্টিতে নিবিয় গিয়াছে--ঘোরতর আধার চ- 

ভূর্দিক ঘেরিয়াছে_ন্ুলোচনাকে কোল পা- 
তিয়। রক্ষা! করিয়াছে, গোরা্ট'দের দল খোজ 

ন1! পাইয়া! পরাস্ত হইয়া! ফিরিল। গোরা- 
টদের জাশ! তখনও মিটিং জলিতেছিল, সে 

তখনও মনে করিভেছিল, স্থলেচনাকে পথে 

পাওয়। যাইবে । তাহা গেল ন!। অনেক কণ্ঠে 

গোরা্ঠাদের দল মন্দিরে ফিরিল। তখন 

বাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর,সে মন্দিরে জমপ্রাণী 

শূন্য কেবলই আধার । সেখানে পুরোহিত 

নাই, কমলমণি নাই, কুলকামিনী নাই। 

কুলকামিনী কোথায়.গিয়াছে, পাঠক তাহা 

জ্ঞাত আছ। পুরোহিত ও কমলমণির নেশা 

ভাল করিয়। ছুটিলে, কুলকামিনীর বিলম্ব 

দেখিয়া যখন তাহার] বুঝিল,কুলকামিনী আর 
ফিরিবে নী, তখন তাঙ্থার। ভয়ানক বিপদ 

গণন। করিল । গোর:টাদকে উভয়েই 
ভালরূপ চিনিত। গোরা্াদের ক্রোধের 

সম্মুখে তিঠিতে পার! উভয়েই অসম্ভব মনে 
করিয়া, উভয়ে প্রাণে প্রাণে মিলিয় পরামর্শ 

করিল। ছুই জনের স্বার্থ একজনের স্বার্থে 

যিলাইল। ছুই জ্ধনে কত কি যড়ষক্রী করিল, 

কত কি গুপ্ত প্রতিজ্ঞা করিল। 

করিয়া উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়। মন্দির 

পরিত্যাগ করিতে উদ্যোগী হইল। পুরো- 
ছিত এক একবার মনে রুরিল--যদি ধরা 

প্রতিজ্ঞা 
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পড়ি, তবে সর্বনাশ উপস্থিত হষ্টবে, আমার 

রক্ষমে-নরশোণিতে এই কালীর মন্দির পবিত্র 

হইবে । ভাবিল, হয় হবে, সে ভালই। আরার 

ভাবিল--ধর! পড়িব কেন? মাকে এখনই 

কিছু মানিয়া রাখি। এই বলিয়া পুরোহিত স- 

ক্লনেত্রে মন্দিরের সম্মুখে ধাড়াইয়! বলিল-_ 

মা; অভয়, নির্ভয় কর,বর দেও । আবার আঁ- 

সিব,আবার ও রাঙ্ষ। চরণে রক্তচন্দনে যাথিয়। 

রক্ত জব! অর্পণ করিব, আবার তোমার প্রসন্ন 

যুখ দেখিয়। মাতিব, গাইব, নাঁচিব। ভক্তের 

মমোবাঞ্থ পূর্ণ কর-_ফিরিয়া আপিয়া নর- 

শোণিতে তোমার. পা ধোয়াইৰ | এই বলিয়া 

পুরোছিত কমলমণির হাত ধরিয়! বলিলেন, 

মদ্দি প্রাণের আঁশ থাকে, মায়ের নিকট বর 

চাছিয়। লও, তারপর চল। কমলমণি সেই 

পাঁপবিষাক্ত হরয়ের দ্বার খুলিয়া উচ্চৈম্বরে 

তিন বার ডাকিল । সে ডাকে মন্দির কম্পিত 

হইল। ভিন বার ডাকিয়। তারপর বলিল -_ 

ঠাকুর, মারের আশীর্বাদ আনিয়া দেও। 

পুরোহিত মন্দিরে প্রবেশ করিয়া! আপনি 

মায়ের পান্থিতত রতব্গবা তুলিয়া মন্তকে 

রাখিল, এবং একট বিশ্বপত্র আনিয়। 

কমলমণির হস্তে গ্রদান করিল। কমলমধি 

একবার আশীর্বাদ বকে ধারণ করিল, পরে 

তুলিয়া মাজার কেশে বাঁ ধিয়। রাখিল । উভয়ে- 

ই বিশ্বাসের সহিত প্রাণ ভরিয়া! ডাকিল, উভ- 

ওর হনয়েই বল আনিল। চিন্তা ভাবনা দূর 

হইজ.| পরেকি হইবে, সে ভাবন। আর 

রুছিল নাঁ।. উভয়ে ঘত্দির পরিতাাগ করিল । 

মন্দার শুঁজা/ছইল। যাইবার সময়ে যে দীপ 

রাখিয়? গিযাছিল, প্রল ঝঞাঘাত যে দীপ 

নিবিয়া গিয়াছে 'গোয়াষ্টাদের দল যখন 

মরে কিরিয়। সিল করধুলয়দনীর পুজং 

করিতে তখস.ফেবল বেখামে'জ ধার ছিল। 

মব্যসভারত ৷ 
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চতুর্দিকে বাদ সো সে করিতেছে- বৃক্ষ 

কাপিতেছে, পত্র উড়িডেছে। বৃষ্টি €নামি- 

ত্বেছে, বস্ত্র হানিতেছে+আর আধার 

ঘনীড়ত হইয়া বিরাজ করিতেছে। মন্দিরে 

আসিয়। গোয়া্চাদ সকল যান খুজিয়। দেখিস 

_জনপ্রাণী নাই। গোরার্টাদ বড়ই উদ্দিতব 

হইল, মাথায় যন বজ্র খসিয় পড়িল । 

সেই অণধ'চ্র করালবদনীকে সম্মুখে রাধিকা 

গোর'ঠাদ কত কি ভাবিল, মনে মনে কত 

কি প্রতিষ্কী করিল, তাহা কেহই জানিল 

না। আমন সে সকল কথ। আপাততঃ 

পাঠকদিগঞ্ষে বলিব নাঁ। 

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ । 

অনত্তদেবীর অনভ্ত ছুঃখ.। 

বিনোদ গৃহ পরিত্যাগ করিলেন, স্ুরেশ- 

চন্দ্র গৃহে রচ্ছিলেন, বিনোদ শ।স্তময়ীর প্রতি 

বিরক্ত হইলেন, ম্ুরেশচন্দ আননামযীর 

প্রতি মস্ত রহিলেন, ইহ! শাস্তিময়ীর স্থয 

হইল না। শাস্তময়ী শাশুড়ী ঠাকুরাণীর নিকট 

সকল কথ। বলিয়! দিলেন--আনন্ময়ীর ষে 

পত্র খান বিনোদ বাবুকে দেখাইয়াছিলে ন, 

সেই পত্র খান অনস্ভদেবীর হাতে দিলেন । 

অনস্ভদেবী সেদিন অত্যন্ত বান্ত ছিলেন, 

সেই বাস্তভার মধো শাক্তমরী আর একটু 

অগ্নিকণ! ফেলিয়া দিলেন । অনস্তদেবী সেই 
পত্র খানি স্থরেশের- হম্তে দিলেন। ন্মুরেশ 

চন্দ্র সে দিন আরো! ব্যন্ত--মকর্দমা রুজু 

করিতে যাইবেন, তাঁহার উদ্যোগ করিতেছেন, 

এমন সময়ে তাচ্ছার নিকট একটা ক্ষুপ্র মক- 
দ্দম। দায়ের হইল । কিম্ততিনি সে দিকে 

মন না দিয়া বড় মকর্দয। দায়ের করিতে 

চলিলেস। গকন্ছি। ঘ্বায়ের ছইল বটে, 

কিন্ত উপথুক্ত. সরে আইনের থু করবিচারে 
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স্থরেশচন্দ্র হারিলেন। তাহার গৃহ হইতে পু 

লোঁচন ও কুলকামিনীকে কে লইয়া! গিয়াছে, 
তাহার প্রমাণ তিনি করিতে পারিলেন ন।, 

কিন্ত বিপক্ষের প্রমাণ রিল _ দলাদলির 

দ'রুণ প্রতিশোধের জগ্য তিনি তাহাদের পক্ষের 

লোককে কয়েদ রাখিয়াছেম ও প্রহার করিয়া- 

ছেন। স্থুরেশচন্দ্র মকর্দমায় জরিমান। দিয়াই 
নিষ্কৃতি পাইলেন বটে, কিন্তু বুঝিলেন-- 

তাহার সী ওশান্তময়ী এই মকদ্দমায় ভিতরেং 

ইন্ধন দিয়াছে। স্ুরেশ চন্ত্র রোধে অধীর 

হইলেন, যথ] সময়ে বাড়ীতে আমিয়! ক্ষু্ 

মকর্দম]টীর ধিচার আরম্ভ করিলেন । শাস্ত- 

ময়ী যে উদ্দেশ্যে মকর্দদমাটী কুনু করিয়াছি- 
লেন, ত:হার সে উদ্দেশ্য পুর্ণ হইল না, স্থুরেশ 

চন্্র স্ত্রীর দ'স-_তাঙার কথায় ভূলিয়৷ গেলেন, 

মকর্দম|য় শাস্তময়ী হারিলেন। শাস্তনয়ী 

মকর্দমায় হারিলেন--লজ্জায় ও অপমামে মুখ 
মলিন হইল, এ দিকে আনন্াময়ী শাস্তময়ীর 

শত্রু হইয়া উঠিলেন। বিনোদ বাবু বাড়ীতে 
নাই-_-ম্ুরেশ চন্দ্র শাস্তময়ীর প্রতি বিরক্ত; 

শাস্তময়ীর আর মনের কথা বলিবার লোক 

নাই-আননাময়ীর হিংসার তলে বিষঞ্নভাবে 

দিন, পল, সময় কাটাইতে লাগিলেন। দশ 

দিন, পনর দ্িন, দেখিতে ২ অনেক দিন চ- 
লিয়৷ গেল, তবুও বিনোদ বাবু ফিরিলেন না, 

তবুও ন্মুলোচনা! ও কুলকামিনীর সন্ধান 

পাওয়া গেল না, অন্ত দেরীর হদয়ে শেল 

বিদ্ধ হইতে লাগিল । মকর্দমার পর গ্রামের লো- 

কদদিগের আস্ষলনে ও অহ্থিত চেষ্টায় স্ুরেশ- 
চন্দ্র উন্বত্তের গ্ভায় হইলেন । ত্রাততার অভাবে 

হৃদয়ের বলের হাস হইয়ছে,-তিনি গ্রামের 

দলাদলির অনলের সম্মুখে তৃণের সায় পড়ি- 

য়াছেন । গৃহে অনল শাস্তমপ়ী ও আনন্দময়ীর 
হাদয়ের 'অত্যন্তরে--বাছিরে অনল চতুর্দিকে, 

৬ 

মধ্যতারত। 

নি 

৫৪8৫ 

ফরমে ক্রমে অনস্তদেবী ও স্ুরেশচন্দর উ- 

ভয়েরই হৃদয় মনের বাঁধনি ভাঙ্গিয়া পড়িল । 

গৃহে শাস্তি স্থাপনের জন্য অনস্তদেবী অনেক 

চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফল ফলিল 
না--কারণ স্রেশচন্দ্র জীর পক্ষ অবলম্বন 

করিয়া সকল গওকার মিলনের আশার 
হুল উচ্ছেদ করিতে লাগিলেন। যে স্ত্রী 
স্বামীর নিকট আদর পায়,__ভাগাকে 
আর রাখে কে,? আনন্বময়ীকে তিরঙ্কর 
করিয়। অনস্তদেবী কোন ফলই, পাহেলেন 
না । অনন্তদেবী হ্থার মানিলেন। গৃহের 
অশান্তি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। অনস্তব- 

দেবীর প্রতি আনন্দময়ী অসন্ত্ হইলেন__ 
শ[শুড়ীর বিরুদ্ধে শ্বামীর নিকট 'বলিলেন। 
স্থরেশচন্্র এ মকর্দমাটী সহজে গ্রহণ করিতে 
সম্মত হইলেন ন1। কাজটা ভাল হুইল না 
পদ্দে পদে অনস্তদেবী পুত্রবধূদিগের হার! 
অপমানিত হইতে লাগিলেন । শাস্তময়ী শাশু- 

ড়ীকে আর মানেন না-কারণ শাশুড়ী 

গৃহের অনল নিবাইতে পারেন নাই, শাশুড়ীর, 

প্রতি তাহার অশ্রদ্ধ! জন্বিয়াছে । আনন্দময়ী 

রেন বিরক্ত হইয়াছেন, সে কথ আর 

বলিব না। অনভ্তদেবী জীবনে. অনেক 

ক সহ্া করিয়াছেন বটে, কিন্ত এবার 

তিনি সহ্য করিতে পারিতেছেন ন1। 

বিনোদের অদর্শনে তাহার হ্বদয়ের বাধনি 

ভাঙ্গিয়। পড়িয়াছে-মনে ভবিতেছেন--.. 

আমিই বিনোদকে ঘরের বাহির করিয়। 
দিয়াছি--আমিই বিনোদকে পথের কাঙ্গাল 

করিয়াছি ;--সেই জন্ত বিনোদ আর আমার 

সহিত সাক্ষাৎ্থ করিবে না--এ বৃদ্ধ মায়ের 

মুখ আর দেশিবে না। আবার ভাবেন, ন1-- 

(বেনোদ আমার তেমন ছেলে নয়,পরোপকার 

বিনোর্দের জীবনের ব্রত-- সেই ব্রত পালন, 
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হইলেই ফিরিবে। আমি তাহাকে তাহার 
কর্তবাপথে যাইতে ঘলিয়ছি--এ ত মায়ের 

উপযুক্ত কার্ধাই করিয়াছি--বিনোদ সে জন্য 

কেন রাগ করিবে € বিনোদ আমার তেমন 

মূর্খ ছেলে নয়। আবার ভাবেন--একমান 

গেল, ছুমাম গেল--কতদিন কত রাত্রি গেল, 

নবাভারত। (১ম খণ্ড,১২শ গংখ্যা। 

বিরক্ত হইলেন। তিনি শাস্তময়ী ও 

আনন্নময়ীকে পিন্রালয়ে প্রেরণ করিলেন, 
ত্ীদিগকে মাতুলালয়ে প্রেরণ করিলেন, 
এবং ঘরের দরজায় চাবি দিয়! শেষে অন- 

স্রদেবীকে লইয়া কলিকাতায়  গেলেন। 

অনভ্তদেবী মনে করিলেন, গঙ্গাতীরে থাকি! 

তবুও বিনোদ আপিল না--আমার মৃত্যুব | জীবনের অবশিষ্টাংশ শান্তিতে কাটাইবেন। 

দিন নিকটে-আর বুনি দেখ। হবে ন|! ূ কালীঘাটে ঘর ভাড়া করিলেন--কালী গঙ্গার 

আবার ভাবেন--বিনোদ কোগাধ গেল? ূ গর্ডে বাস করিতে ল[গিলেন। কিন্তু জননীর 

যেমনটী ঘরের বাহির করিলাম, আর কি 

তেমনটা পাইব ?-_শুনেছি লেক বিদেশে 

গেলে আর পূর্বের মত থাকে না--মাধা দয়] 

শৃন্য হয়।_ বিনোদ কোথায় গেল? কত 

করে লেখা পড়া শিখায়ে ষোলমান। ছেলেকে 

ঘরে তুলেছিলাম, সে ছেলে আব!র গেল !! 
হার, হার, তবে আর আমার সহিত সাক্ষাৎ 

হবে না। এই প্রকার ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধ 

অনভ্দেবীর শরীর দিন দিন রুশ ও মলিন 

হইতে লাগিল। এপ্দকে গৃহে জনল জলিয়া 

উঠিয়াছে-_সেই উত্তাপে অনস্তদেবী আরে! 
শীর্ণ হইতে লাগিলেন । স্ুরেশচন্ত্র' জননীর 

! 
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হদয়ে কালীঘাট বাসেও শাস্তি মিলিল না-_ 
পুত্রের বিচ্ছেদে সেখানেও অস্থির করিয়া তুঁ- 
লিল । গোখলপুরের কেন লোক ইহা দিগের 
না কাদিকাছিল কি না, জানি না,-কিস্ত 

কালীঘাটে আদিয়। অনস্তদেবীর হৃদয় গো- 
পালপুরের জ্আানম্মীয় বান্ধবদিগের জন্য অপ্তির 

হইল। বান্ধৰ ন] শক্র? হউক শক্র, দুরদেশে 
তাহারাই মিত্রের ম্তায় বোধ হইতে ল[গিল। 

কালীঘাট ভাল লাগিল না। গোপালপুরের 

মধুর এাম্য-দৃশা অনস্তদেবী ভুলিতে পারি- 

লেন না-_দেই শিবপুজ। তুলতে পারিলেন 

ন।। কালীঘাটেও শিবধপূজ। করেন, কিন্ত 

অবস্থা! বুঝিতে পারিতেছেন_-তাহারও কি- | তেমন স্থখ মিলে ন|। রুন্তাদিগের অদর্শন, 

ছুই ভাল লাগিতেছে না। সমাজের আঙ্দো- পুত্রবধূদিগের অদর্শন--গোপালপুরের ক্ষত 
লন অত্যাচ|রেঃ গৃহের আন্োোলনে এবং রাজ্যের অদর্শন, সকলের উপরে বিনোদের 
ভ্রাভৃবিচ্ছেদে তিনিও জীর্ণ শীর্ণ হইতে লাগি- আদর্শন অনস্তদেবীকে কালীঘাটে অস্থির 
লেন। গোপালপুরে এমন কেহ নাই--ধ!হার 

নিকটে মনের কথা বলিয়। উপদেশ পাইয়। 

করির। তূলিল। অনস্তদেবী কালীঘ!টে 

আনিয়াও নখ পাইলেন না। স্থরেশ চন্থ 
একটু শাস্তি পাইবেন। অনস্তদেবীর নিকট পূর্বে বিষ হইলেন। 
পূর্বে ছুই একটা বৃদ্ধ মধো মধো আসিত, 

কিন্তু মকর্দমার পর আর কেহ আস! বায়! 
করে ন।,-প্রামের লোকদ্দিগের অত্যাচারে 

জার কোন জনপ্রাণী স্থরেশচন্ত্রের বাড়ীতে 

আমিতে: পারে না।- গৃহের অশা্তি 
নিবিল না-ম্থুরেশ চক্র অবশেষে অত্যন্ত 

উনবিংশ পরিচ্ছেদ। 

_, মধুর সহানুভূতি । 

স্থরেশচন্দ্র কলিকাতায় আমিয়। বিনোদের 
অনেক অন্ুনন্ধান করিলেন্.কিন্ত কোথায়ও 

সন্বান.পাইলেন না। স্কুলের ছাদিগের মহিত 
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বিনোদবাবুর বড়ই হদাত। ছিল, সুরেশ বাঙ্গালায় থাকিতে আর আমার ইচ্ছা নাই__ 

ছাত্রর্দিগের বানায় অনুসন্ধীন.করিতে লাগি- আমি কোন দুর দেশে বাইতে চাই। বাবুর 

লেন। সৌভাগোর. বিষয়ই হউক, আর ভুর্ভা নাম কি জানি না, তারপর তাহাকে কোথায় 

গোর বিষয়ই হুউক, বিনোদের পরিচিত পাঠান হইরাছে, তাহা জানি নাং তবে 
ছাত্রদিগের বাণায় তাহার কিছু সংবাদ পাই- আপনারা আমাদের রেজেষ্টারি বছি যদি 

লেন, কিন্ত সে সংবাদে সুরেশ চন্দ্র আরো | দেখিতে পারেন, তবে সবিশেষ সকলই 
অস্থির হইলেন। স্কুলের ছাত্রের বলিল,-_ | জানিতে পারিবেন» ূ 

বিনোদবাবুর সহিত সাক্ষার্ নাই, তবে আমর! ৃ - একজন ছাত্র বলিল, রেজেষ্টারি বহি 
শুনেছি তাহাকে ভুলাইয়৷ কুলিশ্রেণী ভূক্ত | দেখিবার কি কোন উপায় আছে? 

করিয়া কোথায় চ'লান দেওয়া হইয়াছে।. বাবু বলিল-সে. উপায় নই, তবে 

কোথায় চালান দিয়!ছে, তাহার ফোন সংবাদ চেষ্। করিতে পাঁরেন। 

পাইলেন না। প্রাণের ভাই বিনোদকে শুনিয়া স্ুরেশচগ্রের চক্ষু হইতে অক্র 

কুলি-শ্রেণীতে নিয়াছে, এ সংবাদ স্থুরেশ- পড়িল। 
চন্দ্রের প্রাণে সহিল না, বিষাদে, তাহার মুখ স্কুলের ছাত্রের বলিল, কাদিলে কি 

মলিন হইল, অস্থির হইয়। পড়িলেন। স্কুলের হইবে, কুলি আফিনের লোকেরা ন। পারে 

ছাত্রের বড় দয়ালু, স্ুরেশের ছঃখে অনে- ূ এমন কাজ নাই, চলুন একবার চেষ্টা করিয়! 

কেই বাথিত হইলেন, বলিলেন, “আপনার 1 দেখি? টাকায় সব হয়। 

কোন চিন্তা নাই, বিনোদবাবু আমাদের র তখনক!র স্কুলের ছাত্রের! খুস দেওয়াকে 

বড় প্রিয় জিনিস) তাহার অনুসন্ধানের জন্য ূ দোষের মনে করিত না। 

আমর] মথ। সাধ্য চে্ট| করিব, একট। সংবাদ: “স্পুরেশচন্দ্র অগত্যা সম্মত হুইলেন। 

অবশ্য বাঁহর করিতে পারিব | সেই দিন ৃ ছাত্রের জফিসের অধ্যক্ষের নিকট গমন 

হইতে বিনোদবাবুর রীতিমত অনুসন্ধান । করিল! কুলীর অধাক্ষ। ছোট নবাব, 

আরস্ত হইল। রেলওয়ে &সন, কুলির ডিপে! টান দেণিয়াও যেন দেখিল না, 

এসকল আর বাঁকী রহিল না। রেলওয়ে ৷ অন্যমনস্ক হইয়া! অন্ত কাধো বাস্ত রহিল । ই- 

ট্টেসনে সনে খুরিলেন বটে, কিন্ত কোন হাদের হৃদয় পাপাণের ন্যায়, ক্রদনে 

সন্ধান মিলিল ন। কোন একটা কুলী আফি- | _-হাঁদয় বিদারক আর্তনাদেও ইহাদের প্রাণে 

সের একজন সম্হদয় বাঙালী কর্মচারী আঘাত লাগে ন|। শত সহশ্র লোকের চক্ষের 

বলিলেন, অনেক দিন হইল হোসেনউল্ল। জল দেখিয়! দেখিয়! ইহাদের নিকট ও সকল 

রেলওয়ে ষ্েসন হইতে একটা বাবুকে চাকুরী পুরাতন হইয়। গিয়াছে। স্থরেশের চক্ষের 

দিবার ছলনায় লইয়! আসিয়।ছিল। বাবুটীর জলে বক্ষ ভিজিয়া যাইতেছে--কিন্তু সেখান- 

বেশ মলিন ছিলি-পাগলের মত,--জীর্ণ কার লোকেরা ঠাট্টা বিক্রপ করিতে ছাড়ি- 

শীর্ণ । আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল, বাবুকে তেছে নাঃ তাহারা কেহ হাসিতেছে, কেহ 

ফিরাই, চেষ্টাও করিয়াছিলাম, কিন্তু ঠাট্টা.করিতেছে, কেহ বলিতেছে,--তোমাদের 
কোন ফ্প পাই নাই। তিনি বলিলেন, কি হয়েছে গো, বাপের শ্রান্ধের ভিন্ন চাছি- 
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তে এসেছ? নিরুপায়. ছাত্রের কোন প্রকার 

উত্তর করিল না। প্রায় ছুই ঘণ্টার পর একটা 

ছাত্র বিনীতভাবে অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাস করিলেন; 

- মহাশয়, প্রায় ছুমাস পূর্বে বিনোদ বাবু 
নামে একটী যুবক আপনাদের আফিল হইতে 

কুলি হইয়া গিয়াছে; সেই ঘুবকটীকে কোথায় 
পাঠান হইয়াছে, বলিতে পারেন কি? 

অধাক্ষের কর্ণে একথা পৌছিল, কিন্ত 

কোন উত্তর করিলেন না, আপনার মনে 

গাপনার কার্ষ্যে নিষুক্ত রহিলেন। 

প্রায় অর্থঘণ্ট। পরে আর একটা ছাত্র 

যলিলেন,_মহাশর, আমরা বিপন্ন হয়ে 

এসেছি, আমাদের প্রতি একটু সদয় হউন । 

একথাও বাধতে মিশাইয়া গেল, উত্তর 

নাই। | 
কতকক্ষণ পরে ছাত্রের বড়ই বিরক্ত 

হইর়। উঠিল, কাণাকাণি চলিতে লাঁগিল,_ 
খপরের কাগজে লেখার কথা উঠিল, চুপে 
চুপে নালিসের কথা উঠিল । 

এ সংবাদ অপ্যক্ষের কর্ণে বাজিল, তেলে 

বেগুমে জলিয়া বলিলেন,_যু, বাবার 

কাছে নালিস্ কর. যেয়ে । 

এই কথার পর একজন ছাত্র হাতের আন্তিন* 

গুট|ইয়। সদর্পে বলিল-__ আমখদের লছিত বদ্- 

মায়েমি, থাক্, দেখ! যাবে কিছু হয় কিনা? 

অধ্যক্ষ ভ্রকুঞ্চিত করিয়৷ বলিপ্পেন-_ 

নেক ছাত্র দেখেছি--অনেক লোক দেখে- 

ছি.বাবা, আর কেন? এই কাজ করে করে 

আমাদের হাড় পেকেছে, তোদের স্যার লো” 

ককে যদি ভয় করতে হতো, তবে এতদিন 

এ ডিপো উঠে যেতো । ঘা-পারিস তা 

করিস” | 

এই কথার পক হিচ্ছুষ্ঠানী জ্বারবাম আলিয়া 

চোক রাঙ্গাইয়। ছাত্রদিগকে অপমান করিতে 

'মধ্যন্ডারত | (১গ খণ্ড, ১২খ সংখা । 

লাগিল। ছাতের। উপায়স্তর না দেখিয়া 

অপমানিত হইব ডিপো। হইতে ফিরিয়া 
আসিল ' মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল-_-ডিপো। 

সম্বন্ধে সংবাদপত্রে তুমুল আন্দোলন উপ- 

স্থিত কর! ফাইবে। | 

কোনং ছাত্র বলিল, মকর্দম] কর উ- 

টিত। কোন্ন কোন ছাত্র তাহাতে আপত্তি 

করিল, বলিল,--বিনোদ বাবু যখন ইচ্ছ! 

পূর্বক গিয়াছেন, তখন মকর্দমায় কিছুই 
হইবে না। 

ক্রেশক্ঞন্দ। কি করিবেন, কিছুই ঠিক 

করিতে পারিলেন না। 

ছাত্রের পথে পথে হাকাহাফ্ি করিয়! 

বল।বলি করিল,--অধাক্ষের। ভীত হইয়ছে। 

পাষাণ-হ্বদন্ন ডিপো রক্ষকের! ঘে কাহাকেও 

তয় করে শা, একথা! ম্কংলের ছাত্রের 

বুঝিল ন।। 

নুরেশচজ্জ্র ছাত্রদের অনুরোধে তাহাদের 

বাসাতেই গেলেন ।. ছাত্রের! স্থরেশ চন্দ্রকে 

বিশেষ যত্ব করিয়! রাখিল, এবং সংবাদ পত্র 

ইত্যাদিতে বিষয়টা লইয়া আন্দোলন তুলিতে 
চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
তাহার উদ্যম দীর্ঘকাল স্ঠায়ী হইল না। ছুই 
চারি দিন ভিন্ন ভিন্ন সম্পাদকদিগের বাড়ী 

হাটাহ!টি করিতে২ তাহাদের উৎসাহ কতক 

কমিয়া আদিল, এবং বাকী টুকু সম্পাদ্ক- 
দিগের তাচ্ছল্য ব্যবহারে দূর হইল। সম্পা- 
দকদিগের নিকট ছাত্রের মুখ পইল না। 

তখনকার সম্পাদকের! ছান্ত্রদিগকে অকম্মণা 

জীব বলয় জানিত, তাহাদের কথ৷ ততদুর 

বিশ্বাদ করিল না! তবে কোন কোন কাগজে 

একটু একটু লংবাদ বাছির হুইল। এই 

বাদে নাগ কোন ফল ফলিল না দেখিয়া, 

ছাত্রদিগের উৎসাহ কমিয় গেল। সুরেশচন্্ 
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ছাত্রদিগের নৈরাশ ভাব দেখিয়া বিষ মনে 

তাহার্জের বাঁস! পরিত্যাগ করিয়া কালীঘাটে 

গেলেন। 

সমরেশ চল্জ কিযনঙ্দিবস কানীঘাটে রহি- 

লেন, কিন্তু যেমন দিনের পর দিন যাইতে 

লাগিল, ততই অনন্তদেবীর শোকোচ্ছান 

অসহা হইয়া! উঠিল। ওদিকে অবিবাহিত 

২টী ভগ্নী মাতুললয়ে রহিয়াছে, তাহাদের 

(বিবাহের সম্বন্ধ জুটিতেছে না, দলাদলির দরুণ 

কেহই বিবাহ দিতে নম্মত হয় না। মাতুল- 

দিগের চেষ্টায় যখন কিছুই হুইল ন1, তখন 

সুরেশ চন্দ্র জননীকে লঙয়া পুনঃ বাড়ীতে 

আদিলেন। অনেক প্রকার চেষ্টার পর টা 

পাত্র জুটিল, কিন্তু টাকায় কুলাইল ন1? দশ 

বার হাজার টাকা খরচ করিতে পারিলে ভ্মী 

ভুটাকে এক প্রকারে পাত্রস্ক কর! যাইত; 

কিন্ত অভ টাকার যোগাড় হইল না। নগদ 

টাকাঁদি পূর্বেই মকর্দম। মামলায় নিঃশেষ 

হইয়াছিল। বিষয়ের কিছু বিক্রয় করিতে 

নব্াস্ভারত। ৫৪টি 

ইচ্ছা ছিলকিস্ত দলাদলির দরুণ বিষয় কেহই 
ক্রয় করিল না । এদিকে অলক্ষিত চক্রান্তে 

প্রজাবিব্রোহ উপস্থিত হইয়াছে, খাজনা 

বন্ধ। লোক ন,ই, জন নাই, দলাদলিতে 

সকলের চক্ষুর শৃল হইয়! স্থরেশচন্ত্র কি কষ্টে 

রহিলেন, তাহ তিনিই জানিলেন। সমদুঃখী 

নাই, আত্মীয় নাই, বন্ধু নাই 7 ত্রাতৃবিচ্ছেদে 

অস্থির, ভশ্নীদিগের জন্ঠ চিস্ত-কাঁতর, পরি- 

বারের মধ্যে অশান্তি, এই সকল কতদিন 

হুরেশচন্ত্র সহ্য করিলেন, তাঁহ। পরে জান। 

মাইবে। 

গৃহবিচ্ছেদ, বন্ধুবিচ্ছেদ। জাতৃবিচ্ছেদ, 

দলাদ(ল, কষ্ট যন্ত্রণা, শেক দুঃখের আগুন 

জলিয়) উঠিয়াছে । বিনোদ বাবু কোথায় রহি- 

য়াছেন, ঠিক নাই । কুলকামিনী কোথায়, 

কমলমণি ও পুরোহিত কোথায়, তাহা জানা 

গেল না। স্ুলোচন! সেই অরণো, গোরা- 

চাদের দল সেই কালীর মন্দিরে ৷ নবলীলার 

প্রথম খণ্ড এই অবস্থায় শেষ হইল। 

উৎসব দঙীত | 
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আজি এ উষায় মধুর ভাবায় 

কি গান গাইছেরে ! 

আকাশে ভূতলে গাইছে সকলে 

প্রাণ খুলে দিয়ে রে! 

অরুণ রবির কিরণ বহিয়। 

একটি কিৰ। মধুর তান, 

বিজন আকাশ পশিয়া পিয়া, 

ধীরে-ধীরে-বীরে -  নামিয়া নামিয়া, 

ছুয়েছে সামার উদান প্রাণ! 

বিমঙ্গ গ্রভাতে উঞ্জল সঙ্গীতে 

সমন্ত জগৎ উঠেছে মাতিয়। ! 

বহু দিন পরে হৃদয় সাগরে 

প্রাণের আবেগ বহিছে ছুটিয়! ! 

হোখায় স্থ্দুরে মাথার উপরে, 

তুইটী তারকা মেয়ে 

মধুর হাসিছে, মধুর গাইছে, 

. মুখপানে মোর চেয়ে! 

“চলিলাম মোরা,” গাইল তাহারা, 

মোদের ভগিনীগণ, 
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মোদের ফেলিয়! . গিয়।ছে চলিয়! 

গান করি সমাপন । 

সাজিয়ছে রবি, প্রভাতের কবি 

গাইছে প্রভাতী গান, 

যাইগে! চলিয়া জবার আলিয়া 

শুনাব নূতন গান!” 

এ গেল !--এঁ গেল--গেল ! 

তারা ছুটি চলে গেল ! 
নব ভাম্গ নব সাজে সার্জিয়া আইল ! 

ধীরে-ধীরে-ধীরে আধার লুকাল ! 

যাই আমি ডুবে যাই-_ 

আলোকেতে মিশে যাই! 

নয়নেতে অশ্রধার। 

হাদয় পাগলপার৷ 

আলোকের গলাটি ধরিয়' 

গাই গান বিজনে রসিয়া ! 

নব ভানু হাসি হাসি মুখে 

গাইতেছে চেয়ে যোর দিকে, 

দ্ধর[বাসি! একাকী বপিয়া কেন? 

শুনিবে আমার গান? 

শুনিবে আমার গান? 

সার! দিন ঘুরে ঘুরে 

সীমা হ'তে সীমাস্তরে 

জগৎকরিয়া প্রদক্ষিণ 

অবিরাম গাব আমি গান !* 

কি কোমল ! কি ললিত ! কি মধুর ! 

তাবাহীন ভাষে গাইছে রবি ! 

মিলাংয়ে মিলা'য়ে নেই স্বরে স্থুর 
গাইছে যত জগতের কবি! 

' স্ুললিত গীত ধ্বনি উথলিয়! উঠিছে ! 
গানে গানে আজি দিক্ দিগন্ত গ্লারিছে! 

দুয়ে-দুরে- দুরে. 

 জলে--স্থুলে_শুষ্টে 

বে পল. সা ৯:3১: 

যেখানে সেখানে মর্ধাত্রে, 

প্রাণময় সন্থীতের হ্থুভান লহরী 
ঢালিয়। দিেছে কিবা মধুর মাধুরী! 

জগতের যত কবি,আজি সবে মাতোয়ার]-- 

নাঙ্জানি করেছ পান কি মহ! আনন্দ তার! 

$ 

গাইছে পাপিয়া 
গাইছে কোয়েলা, 

প্রভাত বিহগ সবে কলকণ্ঠ ছাড়ি দিয়া, 
গাইতেছে আকাশের শুম্ভবক্ষ বিদারিয়। ! 

হাসল্ক মুখে ফুটস্ত ফুল গুলি 

গাই হযে কানন উজলি ! 

ললিত লতিকা ছুলিয় ছুলিয়া 
মৃছুল সমীর চুমিয়! চুমিয়! 

মধুর ভাষায় কেমন মধুর গাইছে গো! 

শুণিয়! মোর নয়নের জল শুকায়ে গেছে গে! ! 

প্রাণের মোর জলস্ত জ্বাল৷ নিবিয়! গেছে গো! 

প্রাণের আবেগ পারিনা রোধিতে। 

দূর শূন্য পানে চায় গো ছুটিতে 
অসীম আকাশ বন্যা বহিয়। 

প্রাণের, সাগরে যাইতে মিশিয়া! 

আজি কিব। আনন্দের দিন! 

আজি কিবা উত্সবের দিন! 

প্রাণভে|রে ভাল বানি ধারে . 
নববর্ষ চুমিতে তাহারে 

আসিয়াছে সঙ্গে নিয়ে নব নব আশা, 

মিটাইতে নব নব প্রাণের পিপাস। ! 

প্রিয়তম কবিগণ 

প্রাণভোরে গাও গান! 

তোম।দের ভাই আমি, 

তোমাদের ভালবাসি ! 

জাজি তোমাদের শনে, 

গাইব মধুর তানে, 
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ভালবাসাময় জীবন্ত সঙ্গীত; বনের বালিকা! 
জগতের মন করিয়া, মোহ! সোণার জাতক 

| এস বন ! থেকন! নীরব-_তুলি তান 
এস ভাই, এস বন, ভাষাইয়৷ দাও জগতের প্রাণ ! 

গাই তবে এক গান, ললিত। 
এক সাথে মিলাইয়। আশ প্রেমময় ! আজি তব প্রেম পানে চেয়ে 
জগতের বিলাই ভালবাসা! জগতের যত কবি গাইছে আকুল হয়ে! 

কুলসুম, বিহছগ, রবি লভিয়| নুতন প্রাণ মেতেছে সবার প্রাণ, 

জগতের মত কবি গাইছে মঙ্গল গান প্রেম মুখ নিরখিয়ে ! 

এস মোরা এক প্রাণে মোর! ক্ষুদ্র শিশুগণ জগতে বিলাব প্রেম, 
ললিত মধুর তানে কহগে। আশ্বাস বাণী কুপাকণা বিতরিধ়ে ! 

ঢেলে «দই ভালবাসা জগত-হদয়ে আজি এ স্মখের দিনে দাগগে চরণ খানি, 
প্রেমের অমৃত্ত নদী যাউক বহিয়ে ! প্রক্ষালন করি মোর! প্রেম অশ্রু বরধিয়ে। 

কত্র ক্ষুদ্র কবিতা। 

আগ্রহ । একেলা । 

ফুটিয়া আপিছে ফুল, ধীরে বিকশিছে দল, (১) 

নবীন মাধবীলত! স্েছে নদ] চল ঢল । একেল। পড়িয়। আছি কেহ কাছে নাই-- 

এঁ লতা'টারে আমি যতনে তুলিয়! লব, কেমনে গে জীবন কাটাই? 

এ বুকের আশে পাঁশে জড়ায়ে রাখিয়ে দিব। ) দেখিতেছি উষ! চলে গেল, 

ছিড়িব না ফুলগুলি রবে চির হ!সিমাখ।, দেখিতেছি সন্ধ্যা মরে গেল। 

রাতি দিন চোখে চোখে ছুক্ষনার হবে দেখা। গণিতেছি আকাশের তারা, 
ধুক্ ফুক্ করে যত নিশ্বাসে কাপিবে হিয়া । খু'জিতেছি প্রাণের বাসনা, 
উঠিবে পড়িবে স্থুখে নবীন1 লত্তিক। কায? । মুছিতেছি বিষাদের ধারা, 

এ বুক ভা্গিয়া৷ যবে ধূলায় পড়িয়া যাবে ১ ছিড়িতেছি সাধের কামনা। 
তখন লতিক। মোর ? জানি নাত কি যে হবে? 'একাকী বসিয়া হেথা কেহ কাছে নাই-- 
বুঝিবা বাধিবে দৃঢ়, ভাঙিবে ন] বুক খানি, .. কেমনে গে৷ জীবন কাট।ই € 
আর রে, কাপিছে প্রাণ, বুকে আর দেবরাণি (২) 

য| হবার স্কাই হবে, ভাঁবিৰ না! শেষ কথা ফুল ফুটে ছিল, 

আয় রে নবীন! লতা ,জুড়াই মনের ব্যথা । পাখী গেয়ে ছিল, 

কপায়ে নবীন লতা বসন্ত-মকুৎ বযে ছিল, 



(২ 

একাকী বসিয়। আমি দেখিন্ু সকলি, 

সবি এল, সবি গেল চলি। 

(৩) | 

একাকী যে পারিনে থাকিতে 

বিষাদ রে তুই কাছে আয়, 

এ যে ক্ষত পারিনে ঢাকিতে-- 

অশাধার রে তুই তবে আয 

দেবে কি বিস্থৃতি মেরে,অথবা। য। চাই? 

কাঁছে আয়, একাকী যে কেহ মোর নাই, 

কেমনে এ জীবন কাট/ই? শ্রীবিঃ 

রদ্ধের শেষ গ্রণয়-গীতি । 

ভালবাপা, প্রেয়সীরে, একি স্বপ্ন একি খেলা? 

ফুরাবে থাকিবে নাকো, বখনি ফুরাবে বেল| ! 

ওই গে! পশ্চিমাকাঁশে ঢলিয়। পড়িছে রবি, 

বেল। গেল, সবি গেল, একি হ'ল,তাই ভাবি ! 

আঙ্জিও মেটেনি সাধ, আজিও পোরেনি আশ, 

আজিও তৃষিত কে বহিছে শুকানে। শ্বাস। 

ছেলে বেল। হ'তে আমি হয়ে আছি তুমিময়, 

এ বুকে; এ বৃদ্ধ বুকে, তোমারি শোণিত বয় । 

আমি, তুমি, ছুই জন-__খুমে ছিল এ চেতনা, 

সহস]। জাগিল কেন বিচ্ছেপ্দের এ ভাবন] ! 

হয়নি ত *প্রেম” প্রিয়েঃএ জীর্ণ দেহের মত, 

আজিও বসম্তময় আশার কলিক। শত ! 

আজিও অনস্ত গীতি লেখ! তোর চোখে মুখে 

নবাভারত। (55 খও্। ১২শ সংখ্যা । 

বছদিনের পর দেখা । 

বহুদিন হ'ল/উভাল নাহি পড়ে যনে, 

খেলেছি শৈশুবে এক বালিকার সনে! 

বাগনে লইয়া তারে পরায়েছি ফুল, 

খোপায় গুক্দিয়। দিছি মঞ্জনী মুকুল ! 

বকুলে গািক্ঝ! দি'ছ চারু চন্দ্রহার, 

গলায় দিয়াছি মাল। নব মলিকার ! 

সপত্র গোলাপ ফুপ্প অর্ধ বিকশিত 

শ্রবণ যুগ্গলে ভার বড় শোতা৷ দিত ! 

একদিন দেখিতে সে শোভা মনোহর, 
চাহিয়ে রয়েছি তার মুখের উপর, 

অকম্মাৎ ঝিজ্ঞসিল বালিক1 সরলা 

স্থির অবিচন্স যেন চঞ্চল| চপল!) 

“কি দেখিষ্ছি একদৃষ্টে চাহিয়া অমন ?” 
কহ্িলাম, দেখি তব চাঁকু চন্ত্রানন ! 

লাজের আভবশে মূ মধুর হাসিল, 
সুটিয়া আপিয়! বুকে মুখ লুকাইল ! 
কিন্তু সে স্থখের দিন বেশী দিন নয়, 
অপরের সনে তার হল পরিণয়! 

আর সে বাগানে নাহি এল এক দিন, 

কত ফুল কত মাল হইল মলিন! 

কি বলিব শুধু সেই শুক ফুল দলে, 
ভাসায়েছি এক বদি নয়নের জলে । 

দিন গেল, মান গেল-- ফিরিল্স. না|! আর, 

সেই দেখ! শেষ দেখ হুইল তাহার! 

বন্ছদিন হ'ল-_ভাল মনে নাহি জাগে? 

গায়িছি কি জাস্তগান _ ডুবেছি-কি শ্বপ্ন স্থুখে? কে তুমি সরলে ! যেন চিনি চিনি লাগে ? 

€ বুড়াকবি-) জীগোবিন চল দাস। 
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এক দিন বপিয়। ভাবিতেছিলাম, _পৃথি- 

ধীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানবরাঁজ্যের কত 

উন্নতি হইল,_-যাহা ছিল না, তাহা আদিল, 
যাহ জ্ব/নের অগোচর ছিল, তাহ প্রকাশিত 

হইল; কিস্বা যাহা অসম্পূর্ণ ছিল, তাহ পূর্ণ 

হইল; যাহা দোম-সংযুক্ত ছিল, তাহ! দৌষ- 

মুক্ত হইল) সংক্ষেপে সহজে বলিতে হইলে 

ধল। যায় _-কত উন্নতি হইল; কিন্ত পৃথিবীর 

অনেক লোকের কেন এইমত রহিল যে, ধর্ম 

জগতে কিছু নৃতম সত্য পাওয়া যাইতেছে 

না? ভাবিতেছিলাম, মাুষ এক দিন প্রক- 

তির সহচর ছিল,--উলঙ্গ, অনাবৃত, অস্নাত। 

আমমাংস ভক্ষণ-রত ছিল, আজ বেশ তূষায় 

ন্নূসক্জিত, সভ্যতায় ভূষিত, জ্ঞানে অলষ্কৃত, 

ল্ুপন্ক আঁহারে রত। আদিম সময় হইতে 

মানব-ইতিহান পাঠ করিলে দেখিয়া বিস্মিত 

হইতে হয়, মান্য কত পরিবর্তিত হইয়াছে; 

অথবা সন্দেহ হয়, সেই মনুষ্যজাঁতিই এই কি 

মাঁ। এতই উন্নতি, এতই পরিবর্তন ৷ শরীরের 

পরিবর্তন হইয়াছে, মনেরও পরিবর্তীন হই- 

'যান্ে। পরিবর্তন হইয়াছে, আরো হইতেছে, 

কালের টেউ যেন ক্রমেই উলটি পালটি 

কেবল পরিবর্তনের শ্রেতই প্রবাহিত করি- 

তেছে 11 প্রাতে যে মান্য দেখি, পরাহ্ে 

আর সে মানুষকে দেখিতে পাই না) রাত্রে 

যে মানুষ শয়ন করে, প্রাতে আর পৃথিবাঁর 

বাজারে সে মানুষকে খোজিয়। পাওয়। যায় 

না। কাল যাহা ছিলামঃ আজ তাহা নই; 

আজ যাহা আছি, কাল হয় ত আর তাহা 

পরিবর্তন, উন্নত্ি-পিপাঁক্ত মনবরজ্ো কেব- 

লই উন্নতি । এত উন্নতি, কিন্ত সন্ত্য থ|কি- 

তেগড সা জগতের উন্নতি কেন হইতেছে 

ন।, অথবা কেন সে সম্বন্ধে নানা মুনির নান। 

মত রহিল ? সতাই কি সতা পৃথিবীতে অব- 

তীর্ণ হইতেছে মা? বাহিরের চক্ষে দেখিলে 
বোধ হয় বে, ধঙ্রের মূলে সেই আদ 

সময়ে যে কঞ্পেকটী মূল সন্ভা নিহিত ছিল, 
সেই কয়েকটী সতা ভিন্ন নৃষ্ষন সতা পাওয়া! 

যাইতেছে না; কিন্তু সুষ্ম দুটিতে দেখিলে 
একথার ভ্রম স্প্ গ্রতীঙ্মান হয়। এ ধশ্ম 

জগতের অভ্রান্ত সতোর কথা বলিতেছি। 

মানুষের কুচি ভিন্র ভিন্ন, প্রবৃত্তি ভিন্ন ভি, 

আশা ভিন্ন ভিন্ন, স্থুখ ভিন্ন ভিন্ন, ব'ভািক 

চেহ্বার। ভিশ্র ভিন্ন, কিন্তু সতা ভিন্ন ভিন্ন 

কখনই হইতে পারে না। সকল ধর্ম 

শাস্ত্রের ঘনীভূত মিলন, এক শত অভ্রান্ত 

সত্যে । স্বর্গ হইতে শব্ধ হইলস--মিথা। কথ? 
এ 

বলিও না, ব্যভিচারী হইওনা, -পৃথিবীর 

সকল ধশ্ম-শান্্র পার্থকা, বৈষম্য ভুলিয়। একই 

সময়ে মস্তক পাতিয়৷ সেই সতা গ্রহণ করিল। 

যুগ যুগাস্তর গেল, কত বৈনম্য, কত বিভি" 

| তা সোণার পৃথিবীতে গ্রাস করিল, 

কিন্ত এ সত্যে আর বিভিন্রতা দেখ। 

গেল ন1। শ্রীান, মুসলম!ন, হিন্দু, বৌদ্ধ 
সকলে এক হইয়। বলিল-মিথ্য! কথ। 

মহাপাপ । ইহাকেই বলে অত্রাস্ত সত্য। 

আমি ভূমি নই, তুমিও আমি নও, এ 

পৃথিবীর বাজারের কথা, পৃথিবীতেই পড়িয়। 

থাকিব না। পরিবর্তনময় জগতে কেবলই ৷ পঢ়ক। পৃগিবীর চিন্তাতে তুমি আমি বিভিন্ন, 
৭9 
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তোমার মতে আমার মতে প্র্থকা, কিন্ত 

্বর্গায় জিনিষে এক। তুমি যখন জ্ঞানের 

অনুসরণ কর,হয়ত আমি তখন প্রেমের খেল! 

খেলিতে থাকি, তোমার সহিত তথন আমি 

এক হইব কি রূপে? পুথিবীতে এত বিভি- 

মতা, এত বৈষমা এই জন্য যে, গ্রত্তোকের 

সাধন! ও চিন্তার পথ বিভিন্ন গতিতে বিভক্ত । 

সংক্ষেপে বিভিন্ন গ্রকারের অবস্থা, জল, বায়ু! 

শিক্ষ! জন্ম ইত্যাদিতে তোমাকে তুমিত্থে লয় 

যাইতেছে, আমাকে আমিত্বে উপনীত করি- 

তেছে; নচেৎ তুমি আমি এক । এক কখন? 

যখন এক পথে হাটি ।--এক তখন, যখন এক 

চিন্তাতে মজি। আর এক তখন) সখন এক 
সত্বো-এক অন্রাস্ত সত্যে প্রাণঞে ভাসাই। যে 

ভত্রাস্ত সত্যে সব মানবন্থদয় এক--আমে- 

রিকা, ইয়ুরোপ, আফিক।, আলিরা এক, সেই 

সত্য কেন সীমাবদ্ধ স্থানে রহিল, অনস্ত 

ব্রঙ্মাণ্ডের অনস্ত আধাম্মিক অভ্রান্ত সত্য নকল 

কেন মানবজাতিকে একতে মিশ্াইতে পৃথি- 

বীব বাজারে অবতীর্ণ হইয়া! বিকাইল না? 

এ বিবাদ) 'এত বিসম্বাদ, এত জঞ্জাল কেন 

সোণার মংসারকে মন্রিন করিল ?--জাতায় 

ভ্রাসতায় বক্ষ বিদারণ করিয়! কেন রিল, কের্ন 
ভুবিল? সত্য কেন ছৃশ্পাপ্য রহিল, 
মাহ্গষ কেন সভা ধরিতে অক্ষম হইল? 

একথার উত্তর অতি সহজ । যে বালকের 

বর্ণজ্ঞান হয় নাই, সেই বালকধেচে কোন 

শিক্ষকই প্রথম পাঠ পরিত্যাগ করিয়া] দ্বিতীয় 

পাঠ শিক্ষার্থ দেয় না| দিলেই বা বিচ হইবে, 
সে বালক তাছ। বুঝিতে, তাহা ধরিত৮, তাহা 

দেখিতে পায় না। ক্রম অনুসারে ম্ান। 

একটু জান জন্মিলে, তবে মানৰ আর একটু 

জ্ঞানের অধিকারী হয়। যে রু ধ শিখে' নাই, 

শাঙ্খ্যদর্শন তাহার নিকট আধার, -থা$য়াও 

নব্যভারত । 

নাই। যত স্ুক্ম বিচার করিবে, ততই বুঝিবে, 
ক্রম ভিন্ন উদ্লতি নাই। যে বালক্চুপ্ধ পান 
করিয়। হজম করিতে পারে না, সে বালককে 

কোন পিতা মাতাই অন্ন আহার করিতে দেয় 

না। যে রোগী সাগড হজমে অক্ষম) সে কটী 

মাংস আহ্বারে অনধিকারী; কোন বিজ্ঞ 

বৈদাই তাহাকে রুটী" মাংস আহারের বাবস্থ। 
দিবে না। দ্রব্য আছে তাতেকি? ছুপ্ধ আছে, 

মাংস আছে, অন্ন আছে, পৃথিবীর বাছারে 

সকলই অরনছে। যেষাহা! হজম করিতে পারে, 

সে তাহ। পায়; কেবল যে তাহাই পায়, 

এমন নচ্ছে, আরে গুরুপাক দ্রব্য আহারে 

অধিকারী হয়। বালক প্রথমে মায়ের ছুধ্ 
হজম কারিল, পরে গরুর ছুধূ . পাইল। 
যখন গক্কর দুধ হজমে সক্ষম হুইল, 

তখন পিতা মাত মস্তানের অন্ন-প্রাসন 

করিলেন। বালক যখন মায়ের ছুধ্ থাইত, 

তখন পৃথিবীর বাজারে রাশি রাশি খাদ্য 

থাকিয়াও বালকের নিকট ছিল ন]। 

রোগীকে দেখ। রোগী রোগ শযা। হইতে 

উঠিয়া! প্রথমে সাগ্ড হজম করিল, পরে 
অন্যান্ দ্রব্য পাইল । যে রোগী সাও হজমে 

অক্ষম, কোন বৈদ্যই তাহাকে অন্ত গুরুপাক 

দ্রব্য ব্যবস্থা! করে না । জ্ঞানের বাজারে ক্রম 

দেখিলে, স্বাস্থ্য-রক্ষার বাজারে ক্রম দেখিলে, 

প্রেমের ব। দয়ার বাজারে যাও, সেখানেও 

ক্রম দেগিবে। শিশু মাটাতে পড়িয়া প্রথমে 
মাকেই দেখে, মাকেই ভালবাসে । পৃথি- 

বীর আর সকল তাহার নিকট থাকিয়াও 
থাকে না, মাতাই তার সকল। মাকেই 

ভালবাসে । যাকে যে ভাল বাসিতে পারিল, 

সে পরে মায়ের পেটের ভাই ভগ্ীকে 

ভাল বাসিতে পারিল,.-- পরে ঘনি্ আজমীর 

কুটুদ্বদিগকে ভালবাদিল)--্পরে শ্বদেশের 
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লোকদিগকে,_ পরে জগৎকে, ক্রমে ক্রমে 
অনস্তেরঞ্দিকে প্রাণ ছুটিল। আগে সীমাবন্ধ, 

পরে অনস্ভ। দয়াও বিন্দু বিন্দু করিয়! লোকে 

শিক্ষা করে। প্রাণে ভূবিয়। যাও, এ কথা 
বুঝিতে পারিবে । একবিন্দু দয়াও যে প্রত্াক্ষ 
বুঝে নাই, অনস্ত দয় তাহার নিকট স্বপ্ন; 

কাহাকেও যে নিক্ধে ভালবাসে নাই, বিশ্বপ্রেম 

তাহার নিকট কল্পন।। শ্রদ্ধাভক্তি, দয়। প্রেম, 
একটুকও যাহার মধ্যে নাই, সে অনস্ত শ্রদ্ধ!- 

ভক্তি, দয়! প্রেম কিঃ কিছুই বুঝিতে পারিবে 
না । তাহার নিকট ও সকল ন্বপ্র। যেমানুষ 

মান্ধষকে বিশ্বাস করে না, ভালবাসে না, 

দেশকে ভালব।সে না, সে মান্থষের অনন্ত 

ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা ব। ভালবাসিতে পার! 

অসম্ভব। এইজন্যই জগতে নাস্তিক" নামে 

একশ্রেনী লেকের কথা শুনা গিয়া থাকে । 

নাস্তিক জগতে তাহারা,যাহার! ক্রমকে উল্লজ্ঘন 

করিয়া আকাশে উঠিয়াছে _ মাটী্ত পড়িয়া 
যাহারা কেবলই অবিশ্বাস; অপ্রেম, অজ্ঞানের 

বাজারে ভ্রমণ করিয়াছে । নাস্তিক তাহারা, 
যাহারা আপনাকে মানে নাই,- বিশ্বাস করে 

নাই,- ভালবাসে নাই; মাকে মানে নাই, 

দেশকে ভালবাসে নাই, কিছুই করে নাই,_- 

কেবন্ আকাশে,_-কেবল কল্পনার রাজো,-_. 

কেবল শুষ্ঠে বিচরণ করিয়াছে । সীমাবদ্ধ 
স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া তবে অনস্তে 

যাওয়! ষায়, সন্কীর্ণ জরাধু গর্ভে বাস করিয়া 

তবে এত বড় পৃথিবীর মুখ সনার্শন করা 

যায়। জরাধুগর্ভকে উপেক্ষা করিয়৷ কেহ 

কি পৃথিবীতে আমিতে পারে ? সীমাবদ্ধকে 

. যে অবহেলা করিল, সে কি কখনও অনস্তে 

যাইতে পারিবে? আপনাকে সংস্কার কর, 

পল্লীকে সংস্কার কর, গ্রামকে সংস্কার কর, 

পরে দেশকে সংস্কার কর, তবে ভারতসংক্কার 
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সভব ; আপনাবে ভুলিয়।, পল্লিকে তুলিয়া, 

গ্রামকে ভুলিয়। ভারত-সংহ্কার কেবলই কল্পনা, 

কেবলই চীৎকার । উহ৷ কিছুই নহে, উহ] মহা- 

ভান্তি। বড় সে হইবে, যে ক্ষুদ্র শরীর পাইয়। 

তাহার আদর ও মত্ব করে। মায়ের কোলকে 

উপেক্ষা করিয়া! যে বালক একেবারে সংসারে 

যায়, তাহার গায়েই কুবতাস লাগে। ঘরে 
বসিয়। বল সঞ্চয় করিলে পরে সংসার- 

যুদ্ধে জয় লাভের সম্ভাবনা । উচ্চ 'সে 

হইবে, যে নিষ্রকে আদর করিয়া, তাহাকে 
অবলম্বন করিয়া! উচ্চের দিকে ধাবিত। 

কুল পাইলে তবে অকুল কি, ধারণা হয়; 

সীমাবদ্ধ কিছু জানিলে তবে অনস্ত কি, 

কতক ধারণা হয়। যে কুল কি জানে না, 

অকুল তাহার নিকটে কল্পনা । এইজন্ই 

এ সত অজ্ঞান্ত,_-একটু যে জানে না, অনেক 

সেজানে নাই--অনেক সে জানিবে না। 

আজ একটু যে জানে, কল্যই সে অনেক 

জানিতে পারিবে,_ আজ যে মায়ের ছুধ্ হজম 

করিতে পারে, সেই একদিন পৃথিবীর অন্ন 

আহার করিতে পারিবে । এ সকল সম্বন্ধে 

যেমন, সত্য সন্বন্ধেও তেমনি। একটা সভা 

বুনিলে তবে অন্য সত্য বুঝা যায়, একটা 
সতা পাইলে তবে অন্ত সতা ধর] যায়। 

পৃথিবীতে ষে সত্য আসিতেছে না, জথবা 
মানব যে নুতন সতা পাইতেছেনা, তাহার এক 
মাত্র কারণ এই, যে সত্য পৃথিবীতে আছে, 

তাহাও পালিত, রক্ষিত, ভক্ষিত হইতেছে 

ন1। পৃথিবীর ছুগ্ধ, অন্ন, কটা যেমন মানবের 
শরীরের আহার, সত্য তেমনই আত্মার 

আহার । অজীর্ণ হইলে যেমন মানব তুধ্ বল, 

ভাত বল সকল ভ্রব্যাহারেই অনধিকারী হয় ; 
আস্মার অজীর9গ হইলে সত্যাহারেও তেমনি 
'অরুচি জন্মে, মানব অনধিকারী হয় । অরুচি 
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জন্মিলে মহন্য রা কার, হুগ্ধ রাকেখার? 

ভকুচি হইলে সত্যেরই কে আদর করে, 

সত্যই র। কে খায় ? এক অক্রচি শরীর নাশ: 

ক, আর এক অরুচি আম্ম। ন(শক । আহার 

করিও না, শরীর গশুকাইয়৷ যাইবে । সত্য 

পালন করিও না, নিশ্চয় জানিবে আস্ম! গুক।- 

ইবে।' কিছুদিন আহার করিও না, দেখিবে 

_ পাকশক্ষি হান হইবে, হইবেই হইবে; বিজ্ঞ।- 

নের অকাট্য সত্য; কিছু সত্যপালন 

করেও না, সত্যগ্রহণ, ধারণ ও পালন শক্তি 

ভ'স হইবেই হইবে । কি কুক্ষণে জানি না, 

পৃথিবীতে ভয়ানক মত-ম্যালেরিয়া আলিয়া 

মানবের অরুচি জন্ম।ইয়! দিয়াছে, এক্ষণ আর 

সন্ভা বুঝেই বা কে, ধরেই বা কে? রাখেই বা 

রে? এমনই অরুচি জন্মিয়াছে, কিছুই আর 

তাল লাগে না--ষে দ্রবা আছে, তাহা আর 

কেহ হাতে ধরিয়] মুখে দেয় না। আহার জগ- 

তের উন্নতি হইয়াছে, কেবল অনুসন্ধানে । 

যখন ছুধে পেট ভরে না, তখন ব:লক ম'টা.ত 

নামিয়। অন্ত বস্ত ধরে, ধরিয়া পরে মুখে 

দেয়। মুখে দিতে দিতে ভাল দ্রবা পায়। 

সকল উপকার ভাল বস্থঘ ছুই প্রকারে মান- 

বের ভাখ্যে ঘটিরাছে,--অনুপন্ধ!ন ও দ্ষুধী ।৫ 

শ্ষুধ। ছিল, তাই মানুষ বাঁচিয়াছে) ? অন্থু- 

সন্ধ!ন ছিল, তাই মানুষ ক্রমেই দ্বাস্ছা-হানি- 

কর ভ্রব্য পরিহার করিয়! মস্ত হইতেছে। 

ক্ষুধা! ন। থাকিলে অন্ধসদ্ধান রা কে করে, অ- 

সন্ধান ন। করিলে আহার রা কে পায়? সঙ্্য 

আবিবে কি?__পৃথিবীতে যে লতা আছে, 

তাহায় আহার করে,এমন লোকও আর দেখা 

' যায় নাএমনই য়্যালেরিয়ায় অরুচি 

জন্গিয়'ছে। সত্া-্ষুধা নাই-_অন্কুসন্ধ! 

তাই একেবারেই নাই; যে সত্য আছে, 

'তাহাও মিটি মিট করিতেছে, মিটি মিটি 

' মব্যভারত | (১ম খণ্ড, ১২শ লংখ্যা | 

করিতে করিতে এক একৰ|র অন্তহ্হত হুই- 

তেছে, আবার কখনও বা কোন মেহাস্মার 

প্রজলিত ক্ষুধার ইন্ধনে জবলিয়া উঠিতেছে। 
নত্য কোথায় নাই? সত্যময় এই জগৎ,-- 

আকাশে সত্য, পাতালে সত্য, হৃদয়ে সতা, 

বাহিরে নত্য অনস্ত সত্য, অনস্ভ ফণ| 

বিস্তার কন্িয়৷ রহিয়াছে । দেখে বা কে, 

খোজে নাকে, ধরেবা কে, আহার করে 

ব1! কে? ষবেজন একটা সত্য আহার করিয়া 

হজম.করিয়াঁছে, সেই মচুষাই অন্য একটা সতা] 
বুনিতে পারে,_-অন্ত সত্য আহারে অধিকারী 
হয়। আহার রথ! নহে । আহারে শোণিত, 

শি, স্বাস্থ, বল; তৃপ্তি মকলই ৷ কথার কথা 

লইয়া মানৰ ক্রীড়। করিতেছ, তুমি দুর হও। 

সত্য আহার তুমি যদ্দি রত থাকিতে, তবে 
তোমার তেজ দেখিতাম, সৌন্দর্যা দেখিতায, 
_অন্থসন্ধনে প্রবৃতি দেখিতাম। আহার 

করিয়াছে». অথচ বল পাও নাই, শাস্তি 

পাও নাই, আহারে আরো! স্পৃহা! জন্মে নাই, 

একথা বিশ্বান করি না। আহার করিলে 

করিতে পার, কিন্ত হজম ভোমার হয় নাই, 

অপাক জন্মিয়াছে। হজম হয় ভিতরে,_-চক্ষুর 

অদৃশ্য সেই নিভৃত কক্ষে, যেখানে চন্ু সুর্যের 

পরাক্রম নাই--সংসার নাই-_কিছুই নই। 

হজম হইলে তেজ তাহার অবশ্যস্তাবী ফল। 

যে সত্য হজম করে, সেনুতন সত্য আহার 

পায়। যে সতা হজম করে, ভাঙার সতা 

ক্ষুধা রাড়ে_বাড়েই বাড়ে। সে- ক্ষুধায় 

অস্থির হইয়। আকাশ পাত্বালকে তোলপাড় 

করিয়! তবে নুতনতর সত্য বাহির করিয়া আ- 

নিয়! থায়,-_-খাইয়া বাঁচে । জঞ|নীর। পৃথিরীতে 

কি করিতেছেন, তোমরা কি জানন] ?--আ 
ফ্রিকার ভীষণ সাহারার প্রচণ্ড রৌদ্রকে তুন্ছ 
করিয়া, আট্লাট্টিক মহ্াসাগরকেও অবহেলা 



করিয়া, কত জ্ঞানী জ্ঞানের ক্ষুধায় অস্থির 

হইয়াকত বিপদকে মস্তকে লইতেছেন। 

তুমি আমি ক্বি কিছু আধিফার করিতে 
গারি?--পারি কি আমর, যাহাদের জ্ঞানের 

ক্ষুধা নাই_-জ্ঞানে ধাহাদের স্পৃহা বা কুচি 
নাই। সত্য কে পায় ?-_যে সত্য হজম করি- 

আছে । কত শতান্গী গেল, চাহিয়া! দেখ-এ 

শ(কাপিংহ নিরঞ্জন নদী তীরে মত্য-ক্ষুধায় 
বিহ্বল হইয়া কি করিয়া গিয়াছেন ? সত 

মাই এ কথা বল? মুখ তুলিয়া দৃষ্টিকে বহু 
শত!বীর পশ্চাতে লইয়। য[,--যিগু, চৈতন্য, 

নানক, শাকা কি করিতেছেন। দেখ। সতা- 

পিপান্ নত্যকে হজষ করিয়! যাই বলিলেন 

»-“অনস্তসত্য-সিনু, ক্ষুধার কি আমর! 

মরিব? সত্য দেও, সত্য দেও, সত্য দেও” 

বলিতে না বলিতে চতুপ্দিক হইতে 

শত ধারে, সহ ধারে কধিত হইয়। সত্য 

নামিল, সত্য বন্তা। হইল, সত্য-প্লাবনে দেখ 

ভাসিয়। গেল । জাকাশ হইতে সত্য নামিল, 

বৃক্ষ বক্ষ বিদারণ করিয়া লুক্কায়িত সত্য 

প্রদান করিল, পর্বত ভয়ে অস্থির হইয়া 

বুক চিরিয়] গুপ্ত সত্তা বাহির করিল। পাধী 
গ্।ইল, আকাশ কপিল, মেদিনী ধন্য হইল & 

হায়, মেদিন আজ ফোথায়? সে আহার 

কোথায় ?-_সে ক্ষুধা কোথায়? সে অন্ুস- 

ক্ধবানই বা কোথায়? আজ সময় বুৰিয়। সত্য 
আবার লুকাইয়৷ যাইতেছে,-_-পর্ববতের গুহায়, 

বৃক্ষের পল্লবে, আকাশের মেঘে, পৃথিবীর 

যানবাত্মার আহারকে সকলে প্রষস করিয়া 
ফেলিতেছে । আজ মানুষ অদন্ধ,-_-আর সভা 

দেখে না,. পায় না, ধরে না। আর আসে 
না, যাহা! ছিল তাহা৪ মায় । বায, ঘায়। 
জার থাকে না, একে একে পব নিবিল। 

একে একে সব মানং্টক্ষুকে ফাকি দিয়া 

শবাভারত। ৫৫৭. 

অদৃষ্ত হইল। কে সতাকে রাখিবে, কে. 

ধারিবে, থক বুঝিরে? হায়, এ আকাশে 
লুকায়, খঁ পলায় | অধর, অত্যাচার, 'সসত্য-। 
গীড়নে সত্য যায়। অসত্য-ক্ষুধায় বিহ্বল 

মানব আর সতাকে দেখিয়া! ধরিতে পারিল' 

না। আজ মানব মুখে হাহাকার করিতেছে, 
কিন্ত প্রাণে তৃয়গা নাই, ক্ষুধা নাই এই 

জন্যই সতাম্সামিতেছে মা. বরং যাঁহ। ছিল, 

তাহাও যাইতেছে । আসিতেছে না, ইহার অর্থ 

এই-_:কহ ফ্লাহ! দেখিতেছে না। পূর্বে সত্য 
আহার হইয়। মানবাক্মাকে পরিপোধিত করিত, 

এন মতে 'অধিষ্টিত হইয়া মুখে মুখে রহি- 
যাছে। এমনই অরুচি সত্য আর জলাধঃ- 

করণ হয় না, সুখেই, থাকে। অত লইয়া! 

এক্ষণ লে|র মজিতেছে, ডুবিতেছে, কে বা 

আহার করে, আর কেবা হজম করে! 

মত মুখের নিক্ে আর শুয় না, কিসে আর 
জীবন রক্ষ! হইবে, কিসে আর আম্মার ক্ষুধা 

নিবৃত্তি হইবে ? এই জন্য বর্তমান সময়ে বে'ধ 

হইতেছে, ফেন আর নুতন সত্য আমিতেছে 

না একদিকে লন্েহবাদ, অপরদিকে মত- 

বাদ, এই ছুইবাদ জোট করিয়। সত্যকে পরা- 

স্ত করিয়াছে । মানবের ক্ষুধা গিয়াছে, অমনি 

শ্বর্মের আহার লক্ষ্য ভুলিয়া! আবার মায়ের 

স্তনে লুক্ধায়িত হইয়ান্ে। কথায় শরীর 

রক্ষণ-হুয় না, আহার করা চাই। মতে আত্ম" 

রক্ষ) হয় ন?, সত্যপালন চাই। সত্যকে প্রাণের 

জিনিষ কে করিতে পারিয়াছে? পৃথিবীতে 

্বারীন্তার বংশিরব উঠিয়াছে-_অনৈকাত! 
বিভিন্নত1--বৈষমা, সকলেই পর পর; এই 
ধরনিতে কর্ণকুহুর বধির হইতেছে, কিস্তু এক- 

তায় মধুরধবনি কোথায়? তোমার প্রাণ যে 

সত্যের ন্জন্ঘ কাতর, আমার প্রাণ যদি ঠিক 

সেই সত্যের জন্ত কাতর হইত, তবে ভাই” 



£৫৮ 

'তোমার প্রাণ আমার প্রাণে মিলিত । বৈষমো)র 

বংশিধ্বনি কেবলই কর্ণ পাতিয়া গুনিতে ছ, 

চিরকালই শুণিবে?--সামোর গীতি কি শুনি- 

বে না? বিভিন্নতার মোহময় ফাদেই পড়িয়া 

ছটফট করিবে, একতার মধুময় জালে কি 
ধাধ। পড়িবে ন। ? মতে বিভিন্নতা- বৈষম্য 

অধর্ম; সত্যে--একতা, সামা, পুথা, ধর্ম । 

ত্য যখন মতকে গ্রাস করিয়। অন্নপান হুইয় 
উদরে যায়, তখনই মানবের জীবন বিকাশ 
পায়। সত যখন প্রাণে মিলিয়া মিশিয়া 

যায়--সত্যকজ্ঞান, সত্যধ্যান, সত্যপান যখন 

হয়, তখনই মানব-জীবন বিকশিত হয়। 

মতের কথ। অনেক শুনেছি, এখন জীবনের 

কথা শুনিতে চাই। “মতের ঝগড়। অনেক 

করেছি, এখন সত্যকে আহার করিতে চাই। 
জীবন মত-ম্যালেরিয়ায় বিনষ্ট হয়, সত্য- 

আহারেই তি পায়। বাহিরে সত্য আছে 

কি নাই, তাতে আমার কি, যতক্ষণ 

তাহাতে আমার কুচি না হইবে,--ষতক্ষণ 

আমি তাহাকে আহার ও পান না করিব, 

ততক্ষণ ভামার জীবন রক্ষা পাইবে না।, 

মত-মালেরিয়। এমনই ভয়ানক অরুচি জন্মা- 

ইয়! দিয়াছে যে, আর সত্যে কচি নাই। তবে 
কি জীবন যাইবে ?--তবে কি আত্মা বিনষ্ট 
হইবে? একটী সত্য আহারে প্রবৃতি নাই, 
অন্ত সত্য কেমনে পাইব? হায় আজ 

কোথায় যিশুশ্রীষ্ট, কোথায় চৈভন্ত, কোথায় 
নানক, আর কোথায় বুদ্ধদেব? হতভাগ্য 

মানবসমাজকে মত-ম্যালেরিয়৷ গ্রাস করিয়া 

ক্ষুধা-মান্দ্য জন্ম।ইয়া শরীরের তেজ, কান্তি 
সর্ববন্থ অপহরণ করিতেছে, আজ তোমরা 

কোথায়? তোমর! আর একবার .অবতীর্ণ 

হ€,--সতাপিদ্কুকে লইয়া অবতীর্ণ হই 
সতা পান করিয়া আমাদিগকে দেখাও) 

মবাভারত। (১ম খণ্ড, ১২শ সংখ্যা । 

তোমাদিগের জীবস্ত ভাবে অনুপ্রাণিত কর, 

আমর] ধন্য হইয়1 যাই, পৃথিবী শান়ি-স্থখ 

পাইয়! কুতার্থ হউক । শুফ মরুতে পড়িয়। 

আর পৃথিবী থাকিতে পারে না। পৃথিবী চায় 

সত্য, পায় মত; পৃথিবী চায় শাস্তি, পায় 
অশান্তি ; পৃথিৰী তৃষিত সাম্যের জন্য) পায় 
কেবলই বৈষম্য; মানব লালায়িত একতাঁর 

জন্য, ঘটে কেবলই বিচ্ছেদ । বৈষমেতর ঘোর- 

তর আগুণ জিয়া উঠিয়াছে--মত-ম্যালে+ 

রিয়। সর্ববন্থ প্লাস করিয়া তাহাতে ইন্ধন দি- 

তেছে,__স্থেচ্ছাচার স্বাধীনতার ভাণ করিয়। 
তাহাতে আঙ্ছতি দিতেছে, কোথায় জীবন্ত 

সত্য, তুমি একবার অবতীর্ণ হও । প্রনে 
প্রাণে মিলাঞ্জ, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলাও,. মানুষ 

এক সত্যে ধিলিয়। আর এক সত্যের রাঙ্গ্যে 

যাইয়া! ঘনীভূত মিলন পাউক। মিলিতে 
মিলিতে,কোটী কোটী ক এক হইয়া, কটা 
কোটী হদয় মিলিয়া সত্যেরই জয় ঘোষণ| 
করুক, আর তাহাতে মন্জুক, তাহাতে ডুবুক, 

তাহ লইয়। থাকুক । আমর সকলে সত্য- 
শরন্্র শিখিতে শিখিতে আরো শিখি, সত্য 

পাইতে পাইতে আরে পাই। সীমাবদ্ধ শান্ত 

গদসীম হউক, ক্ষুদ্র মানব প্রাণ ক্ষুদ্রত্বে আরস্ত 
করিয়। অনস্তের দ্বিকে ধাবিত হউক । কোটা 

ভাঙ্গিয়৷ সহম্র হউক, সহল্র শত, শত মিলিয়। 

এক হউক। সকল ম্বর এক হইয়া একই 

সত্য প্রচার করুক, সকল হৃদয় এক হইয়। 

একই সত্য পান করুক। .সেই ঘনীভূত 

মিলনের রাজ্যে--যেখানে সাম্য আছে, 

বৈষমা নাই; একতা আছে, অনৈক্যত। 

নাই) স্বজন আছে, পরজন নাই) নিগ্কতা 
৪ কোমলতা! আছে, কঠোরতা নাই;-_-স্ুখ 

শাস্তি আছে, বিচ্ছেদ দুঃখ নাই; জ্ঞান আছে 

অহঙ্কার নাই? শ্বাধীনতা আছে স্গেচ্ছাচারিত। 
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কোন কোন ইতিহাস লেখক মনে করিয়া 

থাকেন যে, ক্লাইব পলাসির যুদ্ধে সিরাজ- 

উদ্দৌলাকে পরাজয় করিয়াই বজদেশে অধি- 

কার স্থাপন করিয়াছিলেন । কিন্ত পল[সির 

যুদ্ধ সম্বন্ধীয় সমুদয় ঘটনাগুলি বিশেবরূপে 

পর্যালোচনা করিলে দেখ! যায় যে, পলাসি 

ক্ষেত্রে ক্লাইব শুদ্ধ কেবল মিরজাফর প্রভৃতি 

সিরাজউদ্দৌলার বিশ্বাসঘাত্তক কন্মচারিগণের 
পক্ষ হইতে যুদ্ধ করিয়ছিলেন। পলাসি- 

ক্ষেত্রের সংগ্রামে এক পক্ষ পিরাজউদ্দৌলা, 
পর পক্ষ তাহার বিশ্বাসঘাতক কর্মচারিগণ। 

ইংরাজ কেবল সিরাজউদ্দৌলার বিপক্ষের 

ভর্থ গ্রহণ পূর্বক তাহাদিগকে সাহায্য প্রদান 

করিরাছিলেন। অতএব পলাসির জয়দারা 

ইংরাজগণ বঙ্গদেশের উপর যে কোন প্রকার 

অধিকার প্রাপ্ত হন নাই, তাহা বোধ হয় 

কেহই অস্বীকার করিতে পারেন ন]। 

দিল্লীশ্বর আরঙ্গজিবের মৃত্যুর পর মোগল 
সমাটদিগের সাআজ্য ক্রমেই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন 

হইয়। পড়িতেছিল। তাহাদিগের আধিপত্য 

দিন দিন হাস প্রাপ্ত হইল। মোগল সআট- 
দিগের ক্ষমত1 এই প্রকারে বিলয় প্রাপ্ত 

হইলে, ভারতের ভিন্্র ভিন্ন গ্রদেশের স্বা- 

দ্রীরগণ কেবল নাম মাত্র দিশ্লীশ্বরের অধীনত 

প্রত্যেকেই শ্বাধীনভাবে আপন আপন 

গ্রদেখে এগাদৃশ আধিপত্য স্কাপন করিয়।- 

ছিলেন যে, কালক্রমে তাহাদিগেরই বংশ- 

পরম্পর। সেই সেই প্রদেশের রাজ পদ অধি- 

কার করিতে লাগিল । দক্ষিণ প্রদেশে নিজাম 

দিল্লীশ্বরের অধীনতা হইতে আপনাকে 

নির্ম,ক্ত করিয়] হ্বতন্ত্র রা্্য স্থাপন করি- 

লেন। বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার স্ুবাদার 

আলিবর্দিখার মৃত্যুর পর, তাহার দৌহিত্র 
সেই নর-পিশাচ সিরাজউদ্দৌলা! দিল্লীশ্বরের 
অন্থুমতির অপেক্ষ। ন। করিয়া, ১৭৫৬ খীষ্টাবে 

অবলীলাক্রমে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্য'র সিং- 

হাসনে উপবেশন করিলেন। কিন্তু ঈদৃশ 
ইন্জিয়াসক্ত হিতাহিত-জ্ঞান-শুন্ত নির্বোধ 
যুবকের রাজত্ব কখনও দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে 
পারে না। নিরাজউদ্দৌলার পিংহাসনারো- 

হণের অনভিবিলঙ্ষেই তাহার প্রধান প্রধান 
কর্মমচারিগণ তাহাকে রাজাত্র্ট করিবার জন্য 

নানাবিধ উপায় দেখিতে লাগ্রিলেন। অব- 

শেষে তাহার! কলিকাতাস্থ ইংরাজ সেনাপতি 

ক্লাইব সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়। স্থির 

করিলেন যে, ক্লাইব . সসৈম্ষে সুরসিদাবাদে 

আনিয়! সিরাজউদ্দৌলাকে আক্রমণ করিলে, 
সিরাজের প্রধান অমাত্য যীরজাফর শ্বীয় 

সৈষ্ঠ সহ ক্লাইবের সহিত সপ্মিষিত হইয়! 
সিরাজের বিপক্ষে যুদ্ধ করিষেন। ইংরাজেরা 
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এ পর্য্যস্ত কেবল পাষান্য বণিকের ন্যায় কলি- 
কাতায় বাণিজ্য করিছেন। তাহাদিগের মধো 
অনেকেই এই গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ 

করিতে প্রথমতঃ অনম্মতি প্রকাশ করিলেন। 

কিন্তু ক্লাইব অত্যন্ত সাইপী ছিলেন । বিশে- 
ত£ এই সঙ্থায়তার প্রতিদান শ্বরাপ মীর- 

জাফর প্রত্বতি ইংরাজদিগকে বহুল অর্থ 

প্রদানে প্রতিশ্রুত ছিলেন; ক্লাইব নেই 

অর্থঙ্গোভ সম্বরণ করিতে না. পরিয়া' এই 
গুরুতর কার্ষেযর ভার শ্বহস্তে গ্রহণ করিতে 

সম্মত হইলেন। সমুদয় স্থিরীকূত হইলে, 

সৈম্কসহ মুরসিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করি- 

লেন। ১৭৫৭ শ্রীান্বের ২৩ শে জুন তারিখে 

উভয় সৈন্য মধ্যে যুদ্ধারস্ত হইল । এই যুদ্ধে 

ইংরাজদিগের পরাজয়েরই সম্পূর্ণ সম্ভাবন। 
ছিল। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে, 
এমন সময়ে বিশ্ব[সঘাতক মীরজাফরের কুপরা- 

মর্শে সিরাজ সেনাপতিকে যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতে 
অনুমতি করিলেন।' সেনাপতি অনিচ্ছা! 

সত্বেও ক্ষান্ত হইলে, সহস। সেনাগণ-তগ্নেৎনাহ 

হইয়। চতুর্দিকে পলায়ন করিভে লাগিল। 

এই বিক্ষিপ্ত সেনাগণের উপর ক্লাইব সহু- 

জেই জয়লভ করিলেন । রেবল, দৈব- 

ঘটন৷ বলেই ইংরাজগণ ও মীরজাফর সিরাজ- 

উদ্দৌলাকে রাচ্যুত করিতে কৃতকার্য 
হইয়াছিলেন। | 

.. ষে.দিন সেই নরপিশাচ. পিরাজউদ্দৌল! 
রাজাজই হইয়। ফকিরের বেশে জ্ীপুত্র 

সমভিব্যাহারে. মুরশিদাবাদের রাজপ্রাসাদ 
পরিত্যাগ করিলেন, সেই দিন হইতে তারত- 

নুন আরম্ভ হইল। মীরজাফর, ক্লাইব ও 

অন্ত কয়েক জন ইংরাজ, আমীর. বোরখা, নব- 

ক্রু এবং রাদঠাদ, একত্র. হইয়া! মুরশিদ" 

বদের ধনাগারে প্রবেশ পূর্বক ধন বিভাগ 

নবাযভারত। (১ম খণ্ড,১২শ সংখ্যা | 

করিতে, লাগিলেন।  সিরাজউদ্দৌলাকে 
রাল্জাীত করিতে ইংরেজ বণিকগণ মীরজা- 
ফরের সহায়ত! করিয়ছিলেন বলিয়া, কলি 

কাতাস্থ কৌন্সিলের মেম্বরগণ মোট 

বারলক্ষ আশি হাজার টাকা প্রাপ্ত ইহ- 
লেন। তন্মধ্যে ডেক ও' ক্লাইব সাহেব 

প্রত্যেকেই ২৮০**০ করিয়া এবং ওয়, 

বিচার ও কিন পেটিক নামক অপর ছিন- 
জন প্রত্যেক্ষে ১৪০০০০ করিয় প্রাপ্ত হই. 
লেন। ক্লাইব এততিন্ন গোপনে ১৬০৭০০০ 

টাক! আত্মস্শাথ করিলেন । সিরাজ কলি- 

কাত। আক্রমণ করিলে, ই'রেজ' বণিক- 

দিগের যে ক্ষতি হইয়াছিল, সেই ক্ষতি পুর- 

পর্থ ইষ্ট ইব্ওয়া কোম্পানকে প্রায় এক 

কোটি টাকা দিতে হইল। ঝাঙ্গালীর ভাগ্যে 

চিরকালই পাত্বাবশিষ্ট ; সুতরাং বাঙালী 
বণিকদিগকেও পিতৃশ্রান্ধের ভিক্ষার ন্যায় 
বিশ লক্ষ টাক। প্রদান করা হুইল। ইংরাজ 

সৈস্তগণ প্রাক্ক প্রত্যেকেই নবধীপের পণ্ডি- 

তেরন্তায় ছলে বলে যোল আন। বিদায় 

প্রাপ্ত হইলেন।, আর সিপাহ্িরা ও দেশীয় 

অন্তান্ত সকলেই রাজ। নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধের 

গড় বিদায়ের ন্যায় কিছুকিছু লাভ করিতে 

লাগিল। এই ধনৰিভাগের মধো বিশ্বা- 

ঘতকতা ও নৃশংনতার ঝ্যাপার যথেষ্ট 

ঘটিরাছে। বিশ্বাসঘাতকতায় ও. নিষ্ঠ,রতায় 

ক্মুনভ্য ইংরাজ-জাতি কোন দিনই ভারত- 

বাসী হইতে কোন ক্রমে নান নহেন। ক্লাই- 

বের কুট গ্রতারণ। জালে জড়িত হুইয়৷ হত" 
ভাগ্য উমিচাদ একেবারে নৈরাশ সাগরে 
মগ্ন হইলেন, এবং তদবধি উন্মত্ত ভাবে জীব- 

নর অভিনর শেষ করিলেন । 

কলিকাতান্থ ইংরাজ বণিকেরা এই 

প্রকারে সিরাজের ধনাগার পরিশূন্য করিয়া 



চৈজ্জ ১২৯০ ) 

ঘুল, অর্থসছ স্গদেশে প্রত্যাগমন করিলে; 

ইংলগ্ডেঞ্জ জনসাধারণের মধো ভারতাঁগমনের 
তৃষ্ণ! প্রবল হইয়া! উঠিল + কিছ সুশিক্ষিত 

ভদ্রবংশীয় ইংরাজগণ এই সম্কট-পরিপূর্ণ 

সুদীর্ঘ জলপথ পর্যটনের কষ্ট সহসা শ্বীকার 

করিতেন না । সুতরাং ইংরেজ সমাজের 

নীচশ্রেণীষ্ভ অসংখ্য নীচাশয়, ধর্খাধর্ম জ্ঞান- 

বর্জিত, দারিদ্রয-প্রপীড়িত, অর্থলোলুপ, শ্বেত- 

টপ্মীব্ৃত কালিমা-কলফ্কিত-হৃদয় শ্মশান সদৃশ 

ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হইয়1,পিশাচবুন্দের স্যায় 

মিরীহ-প্রকুতি, নিস্তেজ আর্য সম্তানদিগের 

রক্ত শোষণ করিতে লাগিল। ইহাদিগের 

অর্থপিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য ভারতের 

কত ধনী দরিদ্র হইয়া! পড়িলেনঃ আবার 

্টহ[দের সদৃশ প্ররুতি বিশিষ্ট নিয়শ্রেণীস্থ কত- 

লোক সহস। সম্তাত্ত হইয়া উঠিল । যেরূপে 

ইহাদের দ্বারা ভীঃতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে 

সংগ্রামানল প্রজ্জলিত হইল; যেরূপে ইহারি- 

গের নিষ্ঠুর বাবহারে আর্ধ।সম্তযমদিগের 

কোমল হৃদয় ক্রমে পাষাণব্ কঠিন হইয়া 

উঠিল? যেরূপে ইহ্াদিগের অসৎ দৃষ্টান্তের 

অন্থুমরণ ক্রমে ভারত অপরিজ্ঞতপূর্ব মামা. 

বিধ ধূর্ততা, শঠতা ও বীভৎস পাপাচারের 

অনুষ্ঠান করিতে লাগিল. য়ে প্রকারে ইহা- 

দিগের অর্থগৃগুতা দ্বারা ভারত তৎকালে 

দিন দিন অর্থশূন্য হইতে লাগিল, তাহা 

বিশেষরূপে মাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, 

তাহাদিগকে আমরা টরেন্ন্ সাহেব কৃত 

এম্পারার ইন এসিয়! * মামক পুস্তক বিশেষ 

মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ 

ফরি। 
ভারত) একদিকে, এই প্রকার অসংখ্য 

11101181)8 [91)10116 2) 48319, 
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অসংখ্য অর্থশালুপ ইংবাজ দ্বার পরিপূর্ণ 

হইতে লাগিল, আর একদিকে অরাজকতা 

মিবন্ধন দেশীয়দিগের অস্তঃকরণ ইইতে দয়! 

ধর্ম সত্যপরায়ণত1 ও ম্যায়পরত। দিম দিন 

অন্তছিত হইতে লাগিল) দেশ হুর্গতির শ্রেতে 

ভাপিয়৷ চলিল। মীরজাফর বঙ্গের সি:হা- 

সনে উপবিষ্ট হইল পয় রাজকোমন একেবারে 

শৃন্য হইয়া পড়িল । তিনি সেই অর্থলোলুপ 

ইংরাজ বণিকগণের অযথোচিত অর্থলিগ। 

পরিতৃপ্ত করিতে নম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়া! পক্তি- 

লেন। সুতরাং এ চক্রান্তে আব!ব 

তাহাকে রাজ্/চাত হইতে হইল। 

১7৬০ শ্রীটান্দে কাই ভারতবর্ষ পরিহা!গ 

করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন | তিনি 

প্রবঞ্চনাদি কার্যে স্ব্চতুর হইলেও নিতান্ত 
কাপুকষের গ্ঠায় নিষ্ঠর বাবহারে আমন 

ছিলেন না। তাহার অভ্তর বীরগ্রকু্তি 

স্থলভ ছুই একটি সদ্গুণেও স্ুখোভিত ছিল । 
কিন্তু তাহার ভারত পরিত্যাগের পর বান্দিটার্ট 
সাহেব কলিকাঁতাস্ব কুষীর (11069) অধা. 
ক্ষের পদে নিধুক্ত হইলেম। অর্থলোলুপ 

বান্দিট।্ট ও কলিকাতাস্থ কৌম্পিলেব অন্য।গ্য 
দূমন্গরগণ অর্থলোভে অনভিবিলশ্বেই মির- 
ভ্াফরকে রাজ্যরষ্ট করিয়া বিশলক্ষ ট|ক। 

গ্রহণ পূর্বাক তাহার জামাতা মীরকামিমকে 

বঙ্গের স্্ধদারির পদ প্রদান কত্রিলেন। মীর- 

জাফর বে রাজ্যশাসনে নিতান্ত অন্পযুক্ 

ছিলেন, তাহার অগুমাত্রও ননেহ নাই। ফিস্ত 

তিনি অন্ুপযুদ্ ছিলেন বলিয়াই ইংরাজ 

মহাম্মাগণ তাহাকে পদচ্যুত করেন নাই; 

কেবল অর্থলোভেই গুরুতর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ 

করিয়া ঈদবশ গহিরততি আচরণে প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন। দ্বজাতি পক্ষপাতিত্ব হেতু ইংরাছ্- 

ইত্ডিহাদ লেখকগণ বলিবেন যে, দেশের মঙ্গ 
৭১ 
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লার্থ এবং বঙ্গের ন্শাসনের জন্ত মীরজাক 

রকে পদচ্যুত্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহা 

হইলে তীহাকে একবার পদচাত করিয়। 

পুনরায় কেন স্ুুবাদারি পদে নিযুক্ত কর! 

হইল? এ সংসারে মন্ুয্য আপন দ্বার্থপরতা 
ঘার। পরিচালিত হইয়া প্রতিনিয়তই এমন 

অনেকানেক কাধ্য করিতেছে, যদ্দার1 চরমে 

সাধারণের মঙ্গল হইয়] থাকে । প্রায় সকল 

ঘটন। দ্বারাই মঙ্গলময় পরমেশ্বরের এই অখ- 

ওনীয় নৈতিক নিয়ম প্রমাণিত হইতেছে। 

জন বিশেষের কিম্বা! সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থ- 

পরত। দ্বার। সময় সময় যে সকল কার্য অনু- 

চিত হয়, তাহার অবশ্তস্তাবী চরমফল পর্য্যা- 

লোচন! করিলে প্রতীত হইবে যে,তদ্্বারা জগ- 

তের কোন ন! কোন মঙ্গল সাধিত হইতেছে । 
যদি মীরজাফরের পদচ্যুতি দ্বারা তৎ্কালে 
বঙ্গদেশের কোন মঙ্গল হইয়া থাকে তজ্জন্য 

ইংরাজগণ ধন্যবাদার্ঘ নহেন। ইংরেজ বণিক- 

গণ যে শুদ্ধ কেবল অর্থ লোভেই ঈদৃশ 

বিশপঘাতকতার কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, 

তাহ! প্রতিপন্ন করিবার জন্য অন্য কোন 

প্রম।ণের আবশ্ঠক করে না। তাহারা যখন 

অর্থ পাইয়। পুনরায় তাহাকে স্ুবাদারি পদে 
প্রতিষ্ঠিত করিল, তখন কে না বুঝিতে পারে 
যে, ভাহাদিগের অর্থ লাগসাই এই সকল 

পরিবর্তনের মূল কারণ। 

নির্ব।নোস্থখ প্রদীপ নির্বাণের পূর্বব- 

ক্ষণেই সতেজে গ্র্জলিত হইয়া! উঠে। মীর- 

কাদসিমের অল্পকালস্থায়ী রাজত্ব দুই দিনের 

জনা বলের সিংহাসন উজ্দ্বল করিয়াছিল । 

বঙ্গে মুসলমান্দিগের যে একটু প্রভাব ও 

গৌরব অবশিষ্ট ছিল, তাহা কালিমের সঙ্গে 
সঙ্গেই বঙ্গ হইতে দুরীতৃত হ্ৃইয়াছিল। মীর- 
কামিম উৎকোচ প্রদান পূর্বক র[ঙ্যলভ 

মবাভারত | (১ খণ্ড, ১২শ সংখ্যা । 

করিলেও তাহার হৃদয় একেবারে শা- 

চিক ভাবে পরিপূর্ণ ছিল ন]। সেন্টু ঘোর 

অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন) বিষময় ভুজনঙ্গ সমুহের 

আবান, গিরিগহ্বর সদৃশ, কাম, ক্রোধ, শ্বার্থ- 

পরতা ও কুটিলতা পরিপূর্ণ মীরকাশিমের 

হৃদয়ন্সেত্রে প্রজাবৎসলতর উজল রশি 

কিরৎ পরিম[ণে নিপতিত হুইয়ছিল। তিনি 

সিংহাঁসনারঢ় হইয়। প্রজাদিগের মঙ্গল 

সাধনে যঙ্ক্রবান হুইলেন। কিন্তু ইংরাজজ- 

দিগের অত্যাচার ও অন্যায়চরণ হইতে 

প্রজাদিগক্ষে রক্ষা! করিবার জন্য উদো[গী 

হইবামাত্র সেই অর্থলোলুপ ও স্থার্থপরায়ণ 
ইংরাজ বর্ণিকগণ তাহাকে পদচ্যুত করিবার 

জন্য চেষ্টী করিতে লাগিল। যে ঘটন! 

উপলক্ষে মীরকাশিম পদচ্যুত হইলেন, তাহ 

পাঠ করিলে ইংরাজগণ কতদূর স্বার্থপরায়ণ, 
তাহ! সহজেই উপলব্ধি হইবে। ভারতবর্ষের 

পুর্বপ্রচলিত নিয়মান্থসারে পণ্য দ্রব্য এক 

প্রদেশ হইতে অন্য গুরদেশে নীত হইলে, 

তজ্জন্য রাজসরকারে শুন্ধ কিশ্ব। ট্যাক্স দিতে 

হইত। কিন্তু ই৪ ইণ্ডিয়া কোম্পানি বার্ষিক 

তিন হাঙ্জার টাক! প্রদান করিয়। বাণিজা 

করিবার অনুমতি প্রপ্ত হইলেন, স্ৃতরাং 

কোম্পানির পণ দ্রবোর উপর এই শুক্ক দিতে 

হইত ন।। কলিকাতার গবর্ণরের দন্তখত 

দত্তক মাশুপঘাটায় দেখাইলেই নবাবের 

কর্মশচারিগণ কোম্প।নীর পণ্যঙ্জবা বিনা 

মাশুলে যাইতে দিত। কিন্তু পিরাজউদ্ৌনার 
রাজাচ্যুতির পর ইংরাজের! প্রবল পরক্র-স্ত 

হইয়া উঠিলেন, এবং কোম্পানীর কশ্মচারি- 

গণও নিজ নিজ বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন। 

কোম্পানীর কন্চরিগণের এই সমস্ত নিজ 

নিজ বাণিজ্য সম্বন্ধীয় পণ্য দ্রব্যের উপর 

দেশীয় অন্যান্য প্রদ্থাদের ন্যায় মাশুল দিতে 



টার, ১২৯০ ।) 

হইত। কিন্তু ইংরাজদিগের ন্যায় স্বার্থপর 
বণিক & বিশসংসারে অভি অল্পই দেখা 

যায়। যখন তাহার] দেখিলেন মে, মুরশিদ।- 
বাদের নবাব তাহাদিগেরই প্রসাদ[কাজ্জী, 

যখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, ভারতে 
'অত্য/চার করিয়াও অনায়াসে নিফতি পাঁ- 

ইতে পারিবে, তখন তাহাদের অত্যাচারের 

আত আর কে অবরোধ করিবে? অর্থ 

লোকে ভারতে যে সকল ইংরাজগণ আগমন 

করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই 
ধশ্মজ্ঞান বিবর্তিঙগিত। স্মৃতরাঁং সংসারে তাহা- 

দিগকে কুকার্ষ্য ও অসদাচরণ হইতে বিরত 

র/খিবার জন্য রাজদও ভিন্ন আর কি আছে? 

এই সকল দ্বার্পর অর্থলোভী ইংরাজ 

বণিকগণ দেশ-প্রচলিত বিধান উল্লজ্ঘন 

পূর্বক নিজ নিজ বাণিজ্য দ্রবোর উপরও 

ট্যা্স দিতে অন্সীকার করিলেন। নবাবের 

কশ্মচাট্গিণ তাহাদিগের মিকট ট্যাক্স 

চাহিলে তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে ধত করিয়া 

কারারুদ্ধ করা হইত। মিরকাসিম ইংরাজ- 

বণিকদ্িগের প্রধান প্রধান কম্মচারিদ্িগের 

এই সকল অত্যাচার নিবারণের জন্য বার 

স্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু 

ইংরাঙ্গগণ তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন 
না। অবশেষে প্রজাবত্সল মিরকাসিম 

দ্রেখিলেন যে,ইংরাজগণ কোন ক্রমেই মাশুল 

দিতে স্বীকার করিতেছে না। সুতরাং এই 

অবস্থায় কেবল ঘদেশীয় প্রজাগণের নিকট 

হইতে মাশুল গ্রহণ করিলে তাহাদগের 

বিশেষ ক্ষতি হয়, স্থৃতরাং তিনি মাশুল গ্রহ 

ণের প্রথ। একেবারে রহিত করিলেন, কিন্ত 

ত্য ধর্মাবলম্বী ইংরাজ-বণিকগণ ইহাতে 

ক্রোধান্ধ হইয়। উঠিলেন। | | 

তাহার নবাবকে বলিলেন, দেশীয় 

নবাযভারত। ৫৬৩ 

বণিকদিগের নিকট হইতে তোমাকে শুল্ক 
গ্রহণ করিতে হইবেই হইবে; কিন্তু ইংরাজ 
কর্মচারিগণের পণ্যদ্রবোর উপর তুমি কোন 
ম|শুল ধার্য করিতে পারিবে না। এমন 

প্রস্তাবে মীরকাসিম কোন ক্রমেই সম্মত 

হইলেন না। কি প্রকারেই বা হইবেন? 

মীরকানিম নিতাস্ত ধশ্মাধশ্ম জ্ঞান বর্জিত । 

মীরকানিম ইংরাজ রাজনীতির নিগুঢ় তত্থে 
মম্পূর্ণ অশিক্ষিত । মীরকাসিম ভারতবাসী 
ইংরাজ কুল শার্দলগণের তৎকালাবলম্থিত 

সংশোধিত অভিনব খ্রীষ্ীয়ধর্শের মর গ্রহণে 

অসমর্থ! ভ-তরীহীয়ান মীরকানিম এ প্রস্তাবে 
অসম্মত হইলেন, সুতরাং উংরাজগণের 

সহিত তাহার যুদ্ধারস্ত হইল। এই যুদ্ধে 

পরান্ত হইয়! তিনি রাজ্যচাত হইলেন। 
যুদ্ধের প্রারভেই বৃদ্ধ মীরজাফর ইংরাজদিগ- 
কে বলিয়াছিলেন, আমি শুন্ক লইয়া তোমা- 

দিগের বাক্যের উপর বাকাবায় করিব না, 

আমাকে নবাবী দাও, তোমরা যে পথে 

চালাইবে, সেই পথেই চলিব। শ্ুুতরাং 

অর্থ-প্রিয় সহ্গদয় ইংরাজগণ পুনরায় জাফর- 

কেই বঙ্গের সিংহাসন প্রদান করিলেন। 

বন্ততঃ রোমের যুমুর্বাবস্থায় প্রিটোরিয়ান 
গার্ডেব। যেমন অর্থ লোভে সময় সময় এক 

এক জন সম্াটকে পদচ্যুত করিয়া এক 

একটী নর পিশাচকে সিংহাসন প্রধান 

করিত, সিরাজউদ্দৌলার মৃত্যুর পর কয়েক 
বৎসর পর্য্যস্ত অর্থলোভী ইংরাজগণও. ঠিক 
তাহাই করিতে লাগিলেন। যে কুকাধ্যই 

হউক ন! কেন, অর্থলোভে এই শ্বেতা 

মহাপুরুষগণ তাহার অনুষ্ঠান হতে বিরত 
থাকিত্েন না। এই সময়ে, ইংরাজদিগের 

মাম ভারতবামিগণের মনে যুগপৎ ভীতি, 

দ্বণ। ৪ বিদ্বেষভাব আনয়ন করিত। কিন্তু, 



১৪ 

ক্র্মভ্য দেশইু হউক্, অসভ্য দেশই হউক, 

মিথা।বাদী, প্রব্ক ও ধূর্ত, সর্বজই 
আছে। অনাকুমার প্রভৃতি ভারতবর্ষের 

কতকগুলি ঘোর প্রবঞ্চক অর্থপিগ্ণ, বণিক- 

গণের সহিত এই-সকল পম প্রকৃতি ইংরাজ- 

পিগের মিলন হইত । দেশের প্রকৃত ভদ্র 

নর্যভাঁরত । (১ম খণ্ড, ১২গ সংখ্যা ॥ 

প্রকার অসদাচার প্রযুক্ত যে সকল বিশৃঙ্খল! 
ঘটিতে লাগিল, তদ্দ &ে ই৪ইগ্ডিয়। কেন্পানির 

ডিরেক্টর্গণ কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন ।"ভাহার। 

মনে করিলেন যে, ক্লাইবকে পুনরায় ভারতে 

প্রেরণ করিলে এই সকল অনর্থ নিবারিত 

হইবে । এই মমে করিয়া ১৭-৫ খ্রীষ্ট'ঝে। 

লোক ঝাহারা, তাহারা ইংরাজগণের সংস্পর্শ ! পুনরায় ক্র:£ইবকে কলিকাতায় প্রেরণ করি- 
পরিতা]গ করিয। গ্র/ম্যজীবূন যাপন করিতে 

ল|গিলের | ইংলত্ীয় ও ভারতীয় এই উভয় 

গম।জের মীচাশয় ও গ্রবর্ধক সকল পরস্পর 

সম্মিলিত হইয়], ভারতের কা্যক্ষেত্রে অভি- 

নেতা হইলেন, শ্ুতর।ং ইংরাজগণ জানিতে 

পারিলেন যে, ভারতবর্ষ কেবল মিথ্যাবাদী 

শঠি ও গ্রবঞক্দিগের আবাপভূমি, আর 

লেন। কিন্তু ক্লাইবের পুনরাগমনের পূর্বেই 

মীরজাফরের মৃতু হইয়াছিল। এই সময়ে 

দি্লীশরের ক্ষমতা যে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া- 
ছিল, তাঁছা, পূর্বেই উল্লিখিত 
ইংরাজগণ দ্িল্রীশ্বরের কেন অনুমতির 

অপেক্ষা না করিয়া! মীরজাফরের উপপত্রীর 

গর্ভজাত নজমউদ্দৌল। নামক একটা অন্ন 

হইয়াছে। 

ভারতবাসী ভদ্রলোকের! বুঝিলেন যে, কিরি- বয়স্ক ব|লককে বঙ্গ, বিহার ও উড়িযাার ৃ 
শীর ম্যায় জঘন্ত প্রকৃতি বিশ্বসংসারে আর 

কুন্বাণি নাই। ঈদৃশ অবস্থা নিবন্ধন ইংরাজ. 

দিগের প্রথম সমাগম হইতেই, এক দিকে 

গেমন ভাবতবামী ভদ্রলোক ইংরাজ সংমর্ণ 

পরিত্যাগ করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, অপর- 

দিকে প্রকৃত সন্থদ্নয় ইংরাজগণের মধ্যেও 

কেহ কেহ চিরকাল ভারতবাপিদিগকে মিথ্যা" 

বাদী ও প্রবঞ্গক বলিয়া অভিহিত করিতে 

ছেন। ইংরাজগবর্ণমেণ্টের স্থাত্রপাত্ত হইতে 

অদ্য পর্যাস্ত যে সকল ইংরাজ ভারতে আসিয়া- 

ছেন, তাঙ্থাদ্িগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই 

ইংলগীয় সমাজের কলঙ্ক ম্বরূপ। আবার 

ভারত-সমাজের মধ্যে যে সকল লোক তোযা- 

মোর্দ ও কপটাচরণে রিশেষ পটু, তাহারা 
ইংরাঁজ গবর্মমেণ্টের সত্রূপাত হইতে, ইংরাজ- 

দিগের নি্ক্ট গমনাগমর। রুরিয। আপন্ন 

আপন পদগ্রভুত্ব সংস্থাপন করিতে যত 
ক্লুরিয়াছিলেন. ৷ পু 

ভারতবর্ষে -ইংনাজ কর্খচারিখণের এই, 

সিংহাসনে প্রতিঠিত করিলেন। এই উপ- 

লক্ষে মীরদ্গ|ফরের উপপত্ঠী মণিবেগম কলি- 
কাতাস্থ ইংরাজগণকে অনেক উৎকোচ 

প্রদান করিয়াছিলেন । 

ক্লাইব - ভারতবর্ষে পৌছিয়। দেগিতে 
পাইলেন যে, তরুণবযঙ্ক নবাব রাঁজ্যশাসনে 

নিতাস্ত অসমর্থ। তৃৎ্কালে দেশের মধ্যে 

এমন একটী লোক ছিল না যে, স্বদেশের 

মঙ্গলের জন্য অগ্রসর হইয়। এই নকল অরা- 

জকৃতা নিবারণের চেষ্টা করেন। প্রায় 

পরচশত রৎ্সর মুপলমানদিগের অতা[চারে 

আর্ধাসস্তারদিগের অস্তরাস্মা অবসন্নতা প্রাপ্ত 

হইয়াছিল। গ্রঠোকেই আপন আপন 
সঞ্চিত সম্পত্তি অত্যাচারের.হস্ত হইতে রক্ষা 

রুপ্নিতে চেষ্ট1! করিত, কিন্তু অত্যাচার সমূলে 
উৎপাটন পূর্বক দেশর্যাপিনী অরাজকতা! 

নিবারণ রুরিবার ইচ্ছা একটী লোকের 

ছদয়েও উদয় হয় নাই। বস্ততঃ এই সময়ে 
যর্দি সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে ওয়াসিংটন, 



নি 

চৈত্র। ১২৯০ 1) 

ম্যাট পিনীর সভায় একটাও স্বদেশ-হিতৈষী 

বীর্ষান্তান ব্যক্তি থাকিতেন, তাহ হইলে 

তির্নি নিশ্চয়ই ভারতক্রে'ড়ে সিংহামন 

স্থাপন পুব্বক মাভৃভূমিকে দীর্ঘকালের হুর্গত 

ও দুরবস্থা হইতে রক্ষণ করিতে পারিতেন। 

কিন্ত ভারত তখন শ্মশান । সেই শ্মশানব।সী 

অজ্ঞান।দ্ধকারাচ্ছন্ন ভারতসজানগণ বুঝিল না| 

যে, দ্েশ-প্রচলিত অত্যাচার নিবারণ না 

করিলে দেশস্থ কোন ব্যক্তিই সুখ স্বচ্ছন্দতার 

সহিত্ত কালফ।পন করিতে পারে ন।) বুঝিল 

ন| যে, সমাজের কোন একটি লোক নিপীড়িত 

হইলে তদ্দারা সমুদয় লোকের ক্ষতিহুয়। 

শরীরের কোন একটী অঙ্গ জাঘাত প্রাপ্ত 

হইলে, তদ্ঘার। যেরূপ সমস্ত শরীর ক্রি ও 

জর্ঞবিত হয়, সেই প্রকার সমা্স্থ কোন এক 

ব্যক্তি কিম্বা কোন এক সম্প্রনায়ের উপর 
তত্যাচার হইলে, তন্রিবদ্ধন সমস্ত মমাজের 

অমঙ্গল হইয়। থাকে । পিরাজের মিংহাসন- 

ঢুতি বিবন্ধন যে বিপ্লব ঘটি, তদ্দার] ভারত- 

বাসিগণের কোন উপকার হইল ন।। নীচা- 

শয়, স্বার্থপরায়ণ বঙ্গ কুলাঙগ।রগণ সামাজিক 

সহানুভূতি বিবর্জিত হইয়া, কেবল আত্ম- 
রক্ষার জন্য বতিব্যস্ত ছিল। ত%কালে একটী 
গায়পরায়ণ লোক যদি রঙ্গের স্থবাদার-পদ 

গ্রহণ-পুর্ববক অত্যাচার নিরাকরণ পুর্ববক প্রজ।- 

_ 'দিগের মঙ্গল সাধনের চেষ্ী। করিতেন, তাহ! 

হইলে আজ কি ভারত সভ্যসমাজে এমন 

দ্বণিত বলিয়। পরিচিন্উ,হুইত ? কিন্তু ভার- 

তের তঙ্সাময়িক সামাজিক ...জসবস্থা পর্যযা- 

লোচন! করিলে সহজেই বোধ, ঝইঢুব যে, 

সেই সময়ে. তারতমতা একটা ওয়াসিংটর 
ব| ম্যাট্সিনি প্রসব করিতে ষম্পুর্ণ অসমর্থা 

ছিলেন। এই সময়ে ভারতের তপ্রাটীন্ 

বিজ্ঞনমুল্লক বিশুগ্ধ ধর্মমত বিলুপ্ত হইয় 

নব্যভারত । &৩৫ 

চৈভন্য-প্রচারিত অনেকাঁনেক ভ্রমাত্মক মত 

ভারবাসিদিগের হদয়ে অধিকার প্রাপ্ত হইয়। 

ছিল। ন্ৃতরাং যাহাদিগের হৃদয়ে কিছু 

কিছু ধন্মভাব ছিল, এবং ধাঁহরা ধর্শবলে 

হ্যায় ও মত্যের পথেই বিচরণ করিতেন, 

তাহার? চৈতন্ের মত অবলম্বন পূর্বক মনে 

করিতেন যে, সংসারানক্তিই মন্থুধাগণকে 

নরকের দিকে পরিচালন করে; অতএব 

সংসারের বিবাদ কলহ হইতে দুরে অবস্থিতি 

করাই মন্ুয্যের একমাত্র কর্তব্য। কিন্ত 

এই সংসারই যে মন্যোর একমাত্র কর্মক্ষেত্র 

এবং ইহসংসারে ন্যায় ও সত্যের রাজত্ব 
সংস্থাপন করিতে চেষ্ট। না করিলে যে ধর্শ- 

চুত হইতে হয়, এই বিশদ্ধ ধর্মজ্ঞান ত-: 

কালের আর্ধাসস্তনগণের হৃদয়ে উদ্দিত 

হয় নাই। এই বিশুদ্ধজ্ঞান প্রচার করিয়াই 

শ্রীকৃষণ পাণুকুলতিলক অর্জুনের বিশ্ববিজয়ী 
রথ কুকুক্ষেত্র)ভিমুখে পরিচালন কপিয়া- 

ছিলেন। 

মন্ললময় পরমেখরের অখগুনীয় নিয়ম কে 

লঙ্ঘন করিতে পারে ? ভারতে ইংরাজ রাজত্ব 

সংস্থাপিত না হইলে, ভারতের সেই ঘোর 

অঙ্গনান্ধকার বিদুরিত হইরার-আর সম্ভবনা 

ছিল না। মানবাত্মার উন্নতি সাধনই সেই 
এ্রশ্বরিক নিয়মের মুখ্য অভিপ্রায় বলিয়। 

প্রতীয়মান হয়। সুতরাং ১৭৫৭ গ্রা্াবে 

যেমন দৈরবলে ক্লাইব পলাপির যুদ্ধে জয়লাভ 

করিলেন, সেইরূপ ১৭৬৫ খ্রীষ্টান্ধে ভারতে 
পুনরাগমন করিয়া, অতি সহজেই কোম্পা- 
নির নামে দিলীশ্বরের নিকট হইতে বঙ্গ, 

বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়নি প্রাপ্ত হইলেন । 

কোম্প|নির দেওয়ানি প্রাপ্তি দ্বারাই বঙ্গ 
রিহার ও উড়িষা প্রদ্দেশে ইংরাজ রাজন 
সংস্থাপিত হইল। এই বন্দোবস্ত দ্বার! মুরশি- 



৫৬৬ 

দাবাদের নবাবের সকল' ক্ষমতা রহিত হইল 

এবং তিনি কেবল ৫৩০*০০০ টাক বাধিক 

বৃত্তি পাইবেন বলিয়। ধার্য হইল । এখন 

সহজেই উপলব্ধি হইবে যে, ইংরাঁজগণ কখনও 

বাহুবলে ভারতে সাআজা বংস্থাপন করেন 

নাই। ভারত বাছবলে পরাজিত, স্মৃতরাং 

বাহুবলেই ভারত শাসন করিতে হইবে, 

টিফেন প্রভৃতির এই মত ষে নিতান্ত প্রমাত্মক, 

হার অস্মত্রও সন্দেহ নাই। দিলী- 

খবরের নিয়োগ পত্র দ্বারাই ভারতে প্রথমতঃ 

ইংরাজ অধিকার সংস্থাপিত হয়। অতএব 

দিলীশখ্বরের সনন্দ দ্বার ইংরাজগণ শাসন 

সম্বন্ধে যে যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, 

তাহা ক্রমে আলে।চিত হইতেছে । 

দেওয়ানি। 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 

অত্যাচারের আরম্ভ । 
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নব্যভারত। (১ম খণ্ড, ১২শ সংখ্যা । 

টংরাজ বনিকগণ ১৭৬৫ খ্রীাষের ১২ই 

আগষ্ট দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে& ব্, 

বিহার ও উত্ভিষ্যার দেওয়ানি প্রাপ্ত হইয়৷, 

এই দেশত্রয়ের প্রকৃত অধিকারী হইলেন। 

দেওয়ানি প্রাঞ্চি নিবন্ধন এই নকল দেশের 

রক্ষা ভার তাহাদিগের হন্তেই পতিত 

হইল। তাহারা মোগল সম্রাটের প্রতি- 

নিধির পদ শ্রাপ্ড হইলেন। কিন্তু ১৭৭২ 

সনের পূর্বে তাহার দেশের আত্ান্তরিক 

শাসন সম্বন্ধীয় কোন কার্ধে হস্তক্ষেপ করি- 

লেন না। বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যা ভিন্ন এই 

সময়ে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ, দেশী ভিন্ন 

ভিন্ন রাজ, শখসনকর্ত। কিন্ব। স্থবাদারদিগের 

অধিকারে ছিল । কিন্ত প্রায় সর্বস্থানই 

অরাজকতাময় ছিল । ফলতঃ ১৭৬৫ থ্রী্া্ষ 

হইতে ১৭৭২ প্ীটাব্ধ পর্যাস্ত যেমন ঘোরতর 

অরাজকতা ভারতকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল, 

এমন অরাজকতা ভারতে আর কদাঁপি ঘটি- 

য়াছে কিনা সন্দেহস্থবল। ভারতনমাজ এই, 

সময়ে অবনতির চরমাবস্থা এবং দুর্গতির শেষ 

সীম। প্রাপ্ত হইয়াছিল । ভারতের স্থসূর্ধ্য 

বহুকাল অন্তমিত হইয়াছে; ভারতের অগ্ধা- 

কীরাচ্ছন্ন হুর্ভাগা জীবনের এই দ্বিপ্রহরা- 

যামিনী | ভারত এখন আর সেই ফ্কাষি জননী 

বীররত্ব প্রসবিনী পুণাভূমি নছে। ভারতের 

রাজ্যে রাজ্যে আর' প্রজারঞ্জক রাম নাই; 

উদারচেতা আকবর নাই; ভারতে আর 

রামের অযোধার মত স্থান নই; ভারতে 

আর শাস্তি নাই, স্থখ নাই। ভারত একটা 

বিশালগ্পান ক্ষেত্র। ভারত পুণ্যক্সোক মৃত 
আর্ধযগণের ও অল্প প্রাণ, অত্যাচার প্রপী- 

ডিত, দীরম্ম ত আর্মাসম্ভানগণের চিতাঁডূমি। 

কিন্তু মৃদ্ধদিগের চিতাগ্রি নির্বাণ হইয়াছে। 

"্তর্ষের শ্মশানে এবে ভম্মমাজ সার 
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এবে রে ভারততূমে আচ্ছন্ন করিয়া ধুমে ; ] হারা বলিতেছেন যে, ভারতবাপিদিগকে 

জীন্তিতের চিতানল জলে অনিবার। 
গগনে গগনে শুধু ধ্বনি হাহাকার !” 

ভারতের প্রতোক প্রদেশের শাসন- 

গ্রণালীই ঘোর শিথিলত। প্রাপ্ত হইল | পরম্প- 

রের স্বার্থপরতা ও অর্থ-গৃষ্ন তা হইতে জন বি- 

শেষের অধিকার রক্ষার্থ কুত্রপি কোন প্রকার 

৷ জুদুঢ় রাজকীয় শাসন নাই। একদিকে অর্থ- 

লোভী ইংরাজবণিকগণ নানাবিধ অবৈধ 
"উপায় দ্বারা অর্থ সঞ্চয় পূর্বক সত্বর সত্বর 
দেশে প্রত্যাগমন করিবার চেষ্টা করি" 

তেছে, আর এক দিকে ভারত-কুলাঙ্গার 

দেশীর রাঙ্গগণ দিল্লীশরের ছুরবস্ত| দর্শন 

করিয়া) রাজাবুদ্ধির প্রলৌভনে বিমোহিত 

হইয়া, আপন রাজররক্ষার্থ কোন চেষ্টা না 

করিয়! পররাজ্য হরণের উপায় দেখিতেছে। 

তাহার! বুঝে ন। যে, গ্রজার মঙ্গল সাধনে 

যত্ববান ন। হুইলে পুর্বলন্ধ রাজ্য হইতেও 

বঞ্চিত হইতে হইবে। তাহারা বুঝে না 

যে, রাজ্যলাভ অপেক্ষ। রাজ্যরক্ষণই গুরুতর 

কর্তব্য। 

এই সময়ে একটা ক্ষুদ্র প্রদেশে এই অরা' 

জকতার অন্ধকার প্রবেশ করে নাই। এইপ 

সময়ে শাস্তি, সদাচার, গ্ায়পরত্ঞা ও সত্যা- 

চরণ ভারতের কোন প্রদেশে স্থান না পাইয়। 

ক্ুপ্ৰায়তন বিশিষ্ট হোলকার রাজ্যে আপন 

আপন পিংহাসন প্রতিঠিত করিল। এই 

সময়ে, স্বার্থপরতা, দ্বেষ হিংসা, অজ্ঞানতা, 

বিশ্বাসঘাতকতা। ভারতের সর্ধত্রই'বেরাজিত | 
কিন্তু পরমসাধ্বী ভারতকণ্ঠ। অহল্যা্ি রাজ্যে 

কোন অবিচার নাই--অশাস্তি নাই। যে 

সকল ইংরাজ মহাপুরুষ বলিয়া থাকেন. যে, 
: ভারতবর্ষ শুদ্ধ কেবল জ্ঞান ধর্শ বিবর্তিত 

মিথ্যাবাদাদি প্রব্ধকদিগের আবাসভূমি, 

শুদ্ধ পাশব বল দ্বারাই শাসন করিতে হইবে, 

যাঙ্ঠার৷ ভারতবাসিগণের মধো স্দ্গুণের 

লেশমাত্রও দর্শন করেন না, তাহাদিগকে 

বলিতেছি, ১৭৬৫ 'খ্রীষ্টান্ের অহ্লার 

রাজ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর। চতুরতা ও 
কাধ্যদক্ষভায় অহল। স্সভ্যজাতীয়! রাজ্ঞী, 

অতি সভ্যা ইংলগ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের অন্ু- 
রূপ|ই ছিলেন; কিন্তু এলিজাবেথের গ্চায় 
তাহার শত শত উপপতি ছিল নাঃ চরি- 

জাংশে এলিজাবেথ অবলাযার চরণ-ছায়। ম্পর্শ 

করিবার৪ উপযুক্তা নহেন। ফলতঃ চরিত্র 

তুলনায় এতছুভয়ের মধো শর্গ নরক গ্রভেদ। 

অহুল্যা। যৌবনাবস্থায় পতিহ্থীন৷ হইয়াও 
পরম সাধবী বলিয়া জগতে খ্যাতিলাভ করি- 

য়াছেন, এলিঙ্গাবেথ বুদ্ধবয়স পর্বাস্তও দোষা- 

শ্রিতা ছিলেন। অহুল্যা, দেশস্থ অপরাপর 

প্রতিবেশী রাজগণের সহিত যেরূপ ব্যবহার 

করিতেন, তাহাতে বুদ্ধিদত্তা বিষয়ে রুসিয়ার 
মহারাণী ক্যাথারিণের সহিত তাহার তুলনা 
হইতে পারে, কিন্তু ক্যাথারিণের ন্যায় পির 

রুধিরে তাহার শয্যান্তরণ আপ্ল্ত হয় নাই। 

অহলা] ডেনমার্কের অধিশ্বরী মার গারেটের 

সমাবস্থায় পতিত হইয়! রাজ্যলাভ করিয়া- 

ছিলেন; কিন্তু মারগারেটের ন্যায় তাহাকে 

কথন প্রজ্জাপীড়ন করিতে দেখা যায় নাই। 

বন্ততঃ সেই সময় ভারতকুলপাংসন দেশীয় 

অন্যান্য রাজবর্গ যদি সেই সীতা-সদৃশী পরম 

গুণবততী অহুল্যার দৃষ্টান্ত অনুসরণ পূর্বক, 

আপন[পন রাজ্যে প্রজাদিগের অধিকার 

অক্ষুণ্ণ রাথিয়। রাজ্য মধ্যে শাস্তি সংস্থাপনে 
যত্ুবন হইত,+যদি পরস্পরের উপর প্রভূত্ব 

স্থাপনে অভিলাধী হইয়া! কখন ফরাসি, কখন , 

বা ইংবাঙ্জ বনিকদ্দিগের সাহায্যাথী না হইত, 
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তাহ! হইলে ভারতের সেই সময়ের তুর্গতি ও 
ছুরবস্থ কখনও উপস্থিত হইত না। অহল্যার 

রাজা ভিন্ন ভারতের সমুদয় গ্রদেশই অরাজ- 
কাময় | এই সময়ে ইংরাজদিগের দেওয়ানি 

প্রাপ্তি নিবন্ধন, তৎকালে বঙ্গ বিহার ও 

উড়িস্যা অধিকতর অত্যাচারে নিপীড়িত 

হইতে লাগিল। ইংরাজবণিকগণ কর্তব্যের 

অনুরোধে, শ্বার্থপরত বিসর্জনপূর্ব্ক, যদি 

দেওয়ানি প্রাপ্তি মাত্র ধাণিজা বাবসা 

একেবারে পরিভাগ পূর্বক রাজ্যশাসনে 

মনোনিবেশ করিতেন, তাহা হইলে বোধ 

হয়, কখনই তাদৃশ ভীষণ অত্যাচার ঘটিতে 
পারিত না, ভারতে ইংরাজ নামও এমন 

কলঙ্কিত হইত না। পরস্তধ তাহারা দেশীয়- 

দিগের ভক্তি ও শ্রদ্ধ! আকর্ষণ করিতে সমর্থ 

হইতেন। কিন্তু ইংরাজগণ রাজ্যশীসন করি- 

বার অভিগ্রায়ে তৎকালে দেওয়ানি গ্রহণ 

করেন নাই। তাঙ্ছাদিগের দৃষ্টি তখন বাণি 
জ্যের দিকে । যাহাতে নিখ্বিবাদে ভারতের 

ব[ণিজ্য একচাটিয়| করিতে পারেন, শুদ্ধ এই 
উদ্দেশ্তেই দেওয়ানীর শসনর্শ-প্রার্থী হইয়া- 

ছিলেন । সননন প্রাপ্তির পর ১৭৬৫ খ্ী্াব্ধের 

৩০ শে নেপ্টেম্বর ক্লাইব ডিরেক্ট রদিগের 
নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্রই 

ইহার প্রমাণ। এ পত্রের.এক স্থানে ক্ল'ইব 

লিখিয়াছেন যে, দেওয়ানি লাত দ্বার! 

আপনাদিগের অধিকার ও প্রভাব নিরাপদ 

ও চিরস্থায়ী হইল? কারণ) কোন ভবিষ্যৎ 
নবাবের এমন ক্ষমতা বা অর্থবল হইবে না 

' ষে, সে বল বা অর্থ প্রয়োগ ঘারা আপনা- 

দিগকে পরাভব করিতে চেষ্টা করিবে | * ইষ্ট 
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নব্যভারত। (১ম খণ্ড,১২শ নংখাযাা। 

ইপ্ডিয়া কোম্পারির সংস্থাপিত তঙগানীত্তঞ্ক 
মেয়র কোটের জনৈক জজ মেঃ উইর্রীয়াম 

বোলট্স স্প/ক্ষরে বলিয়াছেন যে,সর্বগ্রকার 
পণাদ্রবোর এক চেটিয়। বাণিজা সংস্থাপন 

পূর্বক অতুল এখার্ধ্য সঞ্চয় করিবার প্রত্যা- 
শায় এবং দেশীয় বালকদিগকে সর্বন্বাস্ত' 

করিবার জন্থই ইংরাজগণ দেওয়ানি গ্রহণ, 

করিয়াছিলের্ন। * 
দিলীশ্বর সাহ আলমের নিকট হইতে, 

১৭৬৫ শ্রীষান্বে ইংরাজগণ দেওয়ানি প্রাপ্ত 

হইয়া রাঙ্গাশাননের তার প্রাপ্ত হইলেন বটে, 

কিন্তু ১৭৭২ জাবের পুর্বে তাহারা বাণিজ্য 

বিষয়ে একচার্টিয়া অধিকার সংস্থাপন ভিন্ন 

শান সম্পর্কীয় কোনও কার্যে হস্তক্ষেপ 

করিলেন না। করিবেনই বাকেন? অর্থ 

সঞ্চয়ই তাহাক্িগের একমাত্র উদ্দেশ্ঠ। ইষ্ট. 

ইণ্ডয়া কোম্পানির প্রতেক কর্শচারীই ভার- 

তের অর্থ লুষ্ঠন করিয়া সত্বর সত্বর দেশ 

প্রত্াগমনের উপায় দেখিতেন | দেওয়ানি 

প্রাপ্তি নিবন্ধন বঙ্গে সুশাসন সংস্থাপন কর 
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যে তাহাদিগের প্রধান কর্তবা, তাছ। বোধ 

হয় তার] ভ্রমেগড তিস্তা করিতেন না। 
ভারতবাসীর স্বাধীনতা ও সম্পর্তি রক্ষার্থ ষে 
কোন কালে কোন বিধি ছিল, তাহা 

তাহারা স্বপ্নেও মনে করিতেন না । তাহারা 
'ভাবিতেন যে, ভারত অসংখা ক্রীতদাসৈর 

আবাস ভূমি; ক্ুুতরাং জ্রীত দাসদিগের 

গ্রতি যদৃচ্ছা অত্যাচার করিলেও কোন 

নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন করা হয় না । বস্ততঃ 
১৭৬৫ শ্রীষ্টা্ব হইতে ১৭৭২ শ্রীষ্াব পর্যাস্ত 

বঙ্গদেশে ই'রাজ্গণ কর্তৃক যে সফল ঘোর- 

তর অত্যাচার 'অগ্ুষঠিত হইয়াছিল, তাহা 

চিত্ত। করিলে পাষাণহঁদয়ও বিগলিত হয়। 

অবশেষে, ১৭৭২ অবের পূর্বেই ইংরাজগণ 

ধুকিতে পারিলেম বে, ত্তাদুশ অত্যাচার দীর্ঘ 

কাল স্থায়ী হইলে দেশ গুকেবারে উত্স 

ইইবে এবং এই মধাধিক্কৃত অর্থলাভের উপায় 

বিলি ছইনে । অতএব তদবধি অত্যাচ!রের 

শ্োত অল্পে অল্পে রুদ্ধ হইতে লাগিল । 

পূর্বেই উল্লিখিত হইরাছে যে, ইংরাঙ্গ 

বনণিকদিগের দেগুয়ানে প্রাপ্তির পর প্রায় 

প্লাভ বৎসর পর্য্যস্ত রাজস্ব আদায় গু শাসম- 

কার্ধেযর ভার দেশীয় লোকের হস্তে ছিল। 

মুরশিদাষাদে মহম্মদ রেজ! থা এবং পাটনায় 

রাজ। পিতাব রায় রান্বন্য আদায়ের ভার 

প্রাপ্ত ইইলেম। মাহাতে অধিক রাজগ 

আদায় হয়, কেবল ভৎ্প্রতি ভাহার। বিশেষ 

মনোযোগ প্রদান করিতেম । কিন্তু দেশের 

কধি বাণিজ্যাদির উন্নতি সাধিত ম! হইলে 
অর্বং গ্রীজাগণের ধমসম্পন্তি সংরক্ষিত না 
ইইলে যে দেশ ক্রমে ক্রমে উৎসন্ন হইরে, 
এ বিষয়ে তাহার কিঞিদজও চিতা করি- 
তেন মা। বিশেষত! অধিক পরিম্ণে রাজস্ব 

আদায় করিতে পাঁরিজে ইংরাজদিগের প্রস" 

নবাাভারত্ত &৬% 

লতা লাভ করিতে পারিবেন; এই আশার 
রাজশ্ব আদার উপলক্ষে তাহার! প্রজাগণের 
উপর প্রায়ই ঘোর অভ্যাচার করিতেন। 

ইংরাজদ্রিগের কলিকাতাস্থ সিলেক্ট কমিটি 

ফান্পিস্ সাইকন্ নামক জনৈক ইংরাজকে: 

মুরশিদাবাঁদের রেসিডেন্ট নিষুক্ত কাঁরয় 
তাহার হচম্ত রাঁজন্ব আদায় সম্বন্বীয় ধিভী- 

গের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণের ভার প্রদান 

করিলেন ! সাইকৃস্ সাহেব একদিকে ইং- 
রাজদিগের কানিমবাজারস্থ কুষ্তীর অধাক্ষের 
কার্ধা করিতেন, আবার মহম্মদ রেজা খ 

প্রভৃতির রাজস্ব আদায় সম্বন্বীয় কার্ধা-ক 

লাপও পরিদর্শন করিতেন । স্থতরাং বাণিজ্য 

করিবার উপলক্ষে ইংরাজগণ যে সকল 

অত্যাচার আরম্ভ করিলেন, তাহার শানন 

করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। দেও-. 
যানি প্রাপ্তি নিবন্ধন ইংরাজগণ তখন. 
দেশের প্রকৃত রাজা । মহম্মদ রেজা খা; 

সিতাব রায় প্রভৃতি ইংরাজদিগের গ্রসাদা- 
কাজ্ষী। দেশে এমন একটা লোকও হিল 
না যে, ইংরাঁজদিগের অত্যাচার সম্বন্ধে প্রতি 
বাদ করে। বরং সহত্র সহত্র অর্থলিপ্স, 

ঠিনরপিশাচ সদৃশ ভারতকুলাঙ্গার  ই'রেজ- 

বণিকদিগের কুঠীর গোমস্ত।র পদে নিযুক্ত 

হইয়! অর্থ লাভাশায় ইংরাজদিগের এই সকল 

অভ্যাচারের সহায়তা করিতে লাগিল । 

ক্লাইব দ্বিতীয়ধার তাঁরতে আগমম করি- 
বার পুর্বে, ১৭৬৪ সালের ২৭ এপ্রিল তারিখে 

(ইংলগ্ে অবস্থিতি কার্চল) ভিরেক্টয়দিগের 
মিকট €ঘ এক পত্র লিখিয়[ছিলেন, তশ্মধ্যে 
একচেটিয়া বাণিজ্য সংস্থাপনের উদ্যোগ 
দ্বারা যে. সঞ্ীল অত্যাচার হইত্ডেছিল ;. 

তাঁহার বিশেষ উর্লেখ ছিল। এই পত্রের 

'এক স্থানে ভিরি লিখিয়াছিলেম যে কলিন, 

দহ 
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কাতান গধর্ণর, কাউশ্পিলের মেম্বরগণ ও 

কম্পানির অগ্কান্চ কারধ্যকারকগণ। লবণ, 
গুবাক ও তামাকের বাণিজা সঙ্বন্থীয় নবাবের 

চিরপ্রতিষিত অধিকারে অন্ঠায়রূপে হস্তক্ষেপ 
করিয়। ছিলেন বলিয়াই মিরকাঁসিমের সহিত 

এই প্রকার বিবাদ হইয়াছিল । অতএব লবণ 

গুবাক ও ভামাকের বাণিকজ্জা সঙ্বন্ধীয় চির- 

প্রতিষ্টিত রাজকীয় জধিকার নির্ব্ধিধাদে নব!- 

বকে প্রভার্পণ পূর্বক কোম্পানির কার্ধাকারক- 

গণকে এই সমস্ত দ্রবোর বাণিজ্য হইতে 

ক্ষান্ত রাঁখিলে নিশ্চয়ই শাস্তি সংস্থা 

পিত হইবে।* ডিরেক্উরগণও ক্লাইবের এই 
গ্রস্ততবে সম্মত হইয়া লবণ, গুবাকৃ ও 

তামাকের বাণিক্কা হইতে তাহাদিগের কার্ধ্য- 

কারকগিদকে ক্ষান্ত রাখিতে উপদেশ প্রদান 

পূর্বক ক্লাইবকে গবর্ণরের পদে বরণ করিয়া 
পুনরায় ভারতবর্ষে প্রেরণ করিলেন । কিন্ত 
কি আশ্চর্ধেযর বিষয় ! ইংরেজদ্িগের বিলাতে 

অবস্থিতি কালে তাহাদিগের অন্তরে ক্ষণপ্রভা 

ৰিছাতের স্তায় কখন কখন ভ্ায়ান্তার় জ্ঞান 

সমুদিত হইয়া! থাকে; কিন্ত এই হতভাগ্য 

ভারতবর্ষে পদ্নার্পন যান্রই ভাহ্াদিগের আচার 
ও বাবহারে ঘোর পরিবর্তন নমুপস্থিত হয়। 
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নব্যভারত। (১ম খণ্ড, ১২শ সংখ্য! 

জনত্রাইট্ সতাসত্যই বলিয়াছেন যে, ইং 
রাজগণ ভারতে গমন কালে সমুক্্রো মধ্ো 

বাইবেল নিক্ষেপ করিয়। ভারভে প্রবেশ 

করিয়৷ থাকেন। 
ক্লাইব যদিও ডিরেক্উরদিগের নিকট ই 

ইণ্ডিয কোম্পানির কর্মচারিগণের লবণ, | 

গুব'ক ও তামাকের বাণিজ্য রহিত করিবেন 

বলিয়! প্রতিঙ্ঞত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভারত- 

বর্ষে পৌছিস্কা! তদ্ধিপরীত আচরণ করিলেন । 
ভারতে সর্বপ্রকার বাণিজ্য সম্বন্ধে ইংরাজ- 

কর্্মচারিগঞ্চে্স একচেটিয়া সংশ্থাপিত হইল । 

দেশীয় সকল শ্রেশীস্থ বণিকদিগের উপর 

ঘোর অভ্যান্ভার আরম্ভ হইল । ইংরাঁজগণ যে 

পণাদ্রব্যের যে মূল; নিদ্ধারণ করিবেন, সেই 
মূল্যেই দেখীয় বণিকদিগকে তাহ! বিক্রয় 

করিতে হইত্। আবার সেই সকল জিনিস 

ইংরাজদিগের নিকট হইডে ক্রয় করিবার 

সময় দেশীয় লোকদিগকে তাহার চতুগুণ 

মূল্য প্রদান করিতে হইত । ভন্তবায়গণ ইং” 

রাছদিগের নির্ধারিত মূলো বস্ত্র গ্রস্তত করিয়। 

দিতে অসমর্থ হইয়। বস্র-প্রস্তত বাবসা! পরি- 
ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিল | কিন্তু ইংরাজ- 

গণ তখন কেবল বণিক নছে। তাছার! 

আবার দেশের রাজ! । স্মতরাং তস্তবায়- 

গণ বস্ত্র বস্তত করিতে অস্বীকার করিলে তৎ- 

ক্ষণাৎ তাহাদিগকে ধৃত করিয়। কার কদ্ধ 

করা হইত। এই জন্য অনেকানেক তস্তবায় 

আপম আপন বৃদ্ধাঙ্ছুলি কর্তন করিয়। ইংরাঙ্জ- 
দিগেক্স নিকট উপস্থিত হইয়। বলিভ, আমি 

 হস্ত-শৃন্ত হইয়াছি, আনার বস্ত্র প্রস্তুত করি- 
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চৈত্র, ১২*০।) 

যে সকল প্রবঞ্চন! মূলক উপায় অবলম্বন 

পূর্ববক চি্ররেক্উরদিগের আদেশ লঙ্ঘন করিয়] 
ইষ্ট ইণ্ডিয়! ফোম্পানির কর্মচারিগণ বাণিজ্য 
সম্বন্ধে একচেটিয়া সংস্থাপনে কৃতকার্ধ্য হই- 

লেন, এবং বাণিজ সম্বন্ধে তজ্ূপ একচেটিয়া 

সংস্থাপন নিবন্ধন দেশীয় লোকদিগের গ্রাতি 

যেরূপ অত্যাচার আরম্ভ হইল, তৎসম্থন্ধে 
সমালোচন| করিতে হইলে মুসলম'নদিগের 
সময়ে বাণিজ্য সম্বন্ধে যে সকল প্রথা প্রচ- 

লিত ছিল, তাহাই অগ্রে উল্লেখ কর! 

উচিত । অতএব এই সকল বিষয় পর- 

বস্তা পরিচ্ছেদে_-“( বাণিজ্য না] লুট)+-- 
সমালোচিত হইবে। এই পরিচ্ছেদের উপ- 

নব্যভারত । 48৭১ 

হায়ে এই মাত্র বলিডেছি যে, ইংরাঙ্জগণ 
দেওয়ানি প্রাপ্তির পর সাইবৎ্মর যাবৎ দে. 
শীয় লোকদিগের উপর ধানিজা উলঙ্ষে 
এতার্ৃশ অত্যাচার করিতে লাগিলেন যে, 
কোন সহ্বদয় মন্গুষা পশুদিগের প্রতিও সেই 
প্রকার অত্যাচার করিতে পারিত ক্রি না, 
সন্দেছ। কিন্তু স্ায় ও সত্যের জনমুর়োধে 

আবার অবশ্ই শ্বীকার করিতে হইবে যে, 
অনেক স্থলে দেশীয় কুলাঙ্গারগণই এই 
সকল অত্যাচারের মূল কারণ। তৎক!লে 
দেশীয় অনেক নরপিশাঁচ সমধিক অর্থলাঁভ 
করিবার অভিপ্রায়ে ইংরাজদিগকে কুপরামর্শ 
প্রদান পূর্বক ঈদৃশ অসদনুষঠানে রত করিত। 

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা! 
১। বাল্সীকির জয় | পণ্ডিত হর প্রসাদ 

শান্ধী, এম.এ, প্রণীত । মূল্য ॥ আট আন । 

হপ্রসাদ বাবুর বাল্ীকির জয় ১২৮৮ সালে 

প্রথম মুদ্রিত হইয়াছে। অতএব ভরসা করি, 
নবাভারতের পাঠকদ্দিগের মধ্যে প্রায়ই 

এই গ্রন্থের সহিত পরিচিত। ভাল ভাল 

গ্রন্থের আদর বাড়িতেছে, কাজেই বালীফির 

জয়ও সর্বত্র আদৃত, বাঙ্গ।লী পাঠকের সম্মা- 

নার্থ আমর! এ কথ! মনে করিয়া লইতে 

বাধ্য। | 

মরুলেই বীশুঞীঃ, কুসে। এবং নেপোলি- 

যানের নাম অবগত আছেন। মহাত্মা ধী 

দরিগ্রের সম্ভীন, সহায় সন্বলের মধ্যে, এমং- 

সারের লোক যাহাদিগকে মুর্খ বলে, এমন. 

৪ 
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দবাদখটী শিষ্য। কিন্তু তাহার সামানীভি, 
এবং প্রেম আজি বিশ্ব-ভুবন ছাইয়াছে। ধ্রীই 
আজি সমগ্র ব্রঙ্গাণ্ডে পুজিত। রুসো৷ অপরি- 
সীম বুদ্ধিবলে যে সামানীতি প্রচার করিয়া- 
ছিলেন, তাহারই ফলে প্রসিদ্ধ ফরাসী যা 
বিপ্লব, কত নরহত্যা, কত রক্তপাভ। বুদ্ধি- 
মানের! ভয় পাইল; বার্ক প্রমুখ ইংরাজজাতি 
বলিল, এ সাম্যনীতি চাই ন1 কিন্ত ্রীষ্টের 
সাম্যনীতি ইংলঙ্ের শ্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ 
সকলেরই বুকের রক্তে মিশ্রিত। নেপোলি- 
যানের আঁকাজ্ষা, এ পৃথিবী ভূজবলে জয় 
করিব, একছত্র রাজত্ব প্রতিষিত করিব। 
কিন্ত যে দিন তিনি লেন্টহেলেন] ধীপে বন্দী, 
সেই দিন তিনি জন্তপ্ত হদয়ে বলিয়াছি, 
লেন, “আমি এমংসারফে জয় করিতে পারি- 
লাম না। বাহুবলে কেছ জয় লাভ করিতে 
পারে না] লোকে জামকে শরাজ।নে স্বণ 

করিবে) কিনব, হায়, যীগুযী &ফে সপ 



ই 

গৃথিরীর লোকে রাজ বলিয়। শ্বীকার করি- 
তেছে এবং কিরে! আমি যাহা জয় করিতে 

গিয়াছিলাম, তাহা মৃত্বিক11 আর যী 

যাহা, জয় করিয়াছেন, তাছ। মানব হদয়। 

রাহুবলে বা বুদ্ধিবলে সংসারে জয়পতাকা 
উড়ান যায় না। মানুষ ভাই ভাই বলিয়া 
পরম্পরের সহিত মিশে না । নীতির বন্ধম ও 

প্রেমের বন্ধন ভিন্ন এজগতে সকল রন্ধনই 
টুটিবে, নকল বদ্ধনই দই দিনের জন্য 1৮ 

হরগনাদবাবু এই গ্রন্থে রাছবল এবং 
বুদ্ধিবলের অকি্চিকারিতা এবং নৈতিক 

বলের সর্বোপরি প্রভূত] প্রতিপাদন করিয়া- 

ছে । সরল, পরিষ্কত এবং শ্বহি& ভাষায়, 

বিশ্বমিত্র, বশিষ্ট এবং বাল্পীকি এই তিন 

ধরষি চরিত্র লইয়া) অতি ন্থনারভাবে এই 
গ্শ্থে এই দেবভাব পরিস্ষ,ট হইয়াছে। 

ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠ।, ইহা খধিত্রয়েরই বাম- 

না। বিশ্বাষিত্র ভাবিলেন, আমি বাহুবলে এ 

গরহাকার্ধ্য সাধন করিব; বশিষ্ট ভাবিলেন, 

আমি বুদ্ধিবলে সাধন করিব । বিশ্বামিত্র 

দেখিলেন, বশিষ্টের বুদ্ধিবল তাহার উপর 
প্রভূত লাভ করিল; তিনি সাধনার বলে 

এ অগ্থাব পূরাইবেন মংকল্স করিলেন ! মার্লে 

এবং গেটের ডাক্তার ফণ্ঠ যাছা করিয়াছিলে- 

ন, বিশ্বামিত তাহ! সকলই করিলেন । দেব- 

ক্ষমতা তুল্য তাহার আমতা হইল, নুতন 
ভুবন গড়িলেন, নব উৎসাহে মাতিলেন্ । 
কিন্ত উৎসাহ --ক্বেলই উঞসাহ-কয় দিন 

থাকে? ক্ষমতার প্রিশুসস্তানগুলি লইয়া কত 
দিম দিন কাটে? বিশ্বামিজ দেখিলেন। 

সাহার হাদয় শুঙ্চ পুন্ভ। এতদিন যাছা 

রুরিয়াছিলেন, তাহা গৌরবলাভ প্রণোদিত 
লব উদাম এবং একাণ্রভার বলে । উদ্যুষ ৬০ 

'র্ধপ্রতায়.কাজ না হয়। ভাঙা নুহ, কিন্ত, 

নরাভারত (১ম খণ্ড, ১২শ বংখা 

ষদদি মূলে ধর্ম ভাব নীতিভাব, না থাকে, 
তরে তাহা হইতে স্থির ফল প্রকৃত হয় 

মা। বিশ্বামিত্রের চিত্রে ইহাই প্রদর্শিত 

হইয়াছে। আর্জি কালিকার ভারতউদ্ধার 

ত্রতে দীক্ষিত ইয়ংবেজল সম্প্রদায় এ গ্রস্থ 

হইতে অনেক শিক্ষা পাইতে পারেম্স। 

বাহার দেশোদ্ধার কার্ষ্যে ব্তী হইয়া, 

অরকাশ দ্জতাব রশতঃ ধর্ধচিস্তার সময় 

পান না, স্বাহারা তাহাদের ভবিষাৎ এবং 

তাহাদের কার্যে ভবিষ্যৎ একবার চিন্তা 

করিবেন। যদ্দি ফষ্টের কথ পাড়িলাম, 
তবে এখায্ন আরও একটী কথা বলিব। 

কষ্ট ধন্ম চাহেন নাই, ক্ষমতা চাহিয়া ছিলেন, 
তাহার ফলে ইউরোপীয় কবিগণের হাতে 

তিনি অনস্ত নির্ভরসাপূর্ণ, অনস্ত অন্ধকারপূর্ণ 
মরক লাভ করিয়ছিলেন; তাহাদের গ্রন্থে 

তাহার পুনকদ্ধার হয় নাই। কিন্তু হরপ্রসাদ 
বাবুর নিশ্বামিত্র গদ] ছুড়িয়! মৃচ্ছিত হইয়া 
ছিলেন, খুরিতে খুরিতে খুরিতে শূন্য পথে, 
কে জানে কত কাল ধরিয়। রক্তবমন করিতে 

করিতে পড়িলেন; কিন্তু পড়িয়া মরিলেন. 
না) শেষ ব্রঙ্গার কোলে স্থান পাইলেন। 

ত্রান্ষণ হুইলেন। খ্রীঙরীয়ান নরকবাদী, হিন্দু 
কৃপাবাদী, তাই এই ধিভিন্নত। ৷ হিন্ুজাতির 
গ্কায় অপার করণাষয় বলিয়া স্ষ্টিকর্ত।কে, 
আর কে ভারিতে পারে? তবু খানের 
বলে? সংস্কৃত হি্দুদিগ্রের ঈশ্বরের ভার, বাইবল 
হইতে গৃহীত। নর 

. রিশ্বামিত পরাজিত ॥ বশিষ্ট পরাজিত । 
“কেহই এ সংসারে ভ্রাতৃভাৰ সংস্থাপন করিতে 
পারিজলর “মা । যিনি ভ্রাডূভাব সংস্থাপন 
করিলেম, তিনি বালীকি ৷  ধিনি অস্কে 
উদ্ধার করিবের বলিয়া মন্কপ্প করেন, 
তিনি অগ্ককে উদ্ধার করিতে পায়েন না। 



॥ - 
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খাহার বাসনা আমি নিজে উদ্ধার লাভ 
কক্তিব। নিজে পবিত্র হইব, তাহার দ্বারাই 
আতির উদ্ধার এরং জাতির পবিভ্রত] লাভ 

হয়! নিজে বদ্মায়েস্ থাকিব, কিন্ত কেবল 
গলাবাষীতে পরে ভাল হুইরে, এবং ভারতো- 

ক্লীর হইবে, হয়প্রসাদ বাবু ষে 'এ উনবিংশ 

শতার্বীতে এ শিক্ষা কেন দেন নাই, বুঝিতে 
পারিলাম মা, বোধ হয় হুরপ্রসাদ বাবুর 

বৃদ্ধি কিছু মোটা। তাহার বাল্ীকি 
রাদিয়! কাদাইয়াছেন, মাতিয়া মাতাইরা- 

ছেন, পবিত্র হইয়া সকলকে পবিত্র করিয়া- 

ছেন। যেদিন ঞভুগণের গান শুনিয়। সকলে 

উন্মত্ত, বশিষ্ঠের মনে আত্মপ্রলাদ, তিনি 

ভাবিতেছেন, তিনি সব ভাই ভাই করিয়। 

দিবেন; বিশ্বামিত্রের মনে আত্মগরিমা, 

(তিনিও ভাবিতেছেন, সৰ ভাই ভাই করিয়া 
দিবেন ; তখন বাশ্্রীকি অশ্রজলে ভাদিতে- 

ছেন। তিনি পরের কথ! তখন ভাবিবেন 

কি, তাহার হৃদয়ে বিষম আত্মগ্ননি ! বাশ্রীকি 

ভাবিতেছেন, “কত খুল্লই করিয়াছি, কত 

কাভাগিনীকেই বিধবা! করিক্মাছি; এ মহা 
গাতক কিসে যায়? এ জাল! কিসে নিবাই ? 

এই যে খু দেখিলাম । এই যেগান গুর্সি 

রলাম। তাহ'তে হৃদয় জালাইরা দিল। আমি 
ইহার সঙ্গে মাতিতে ত পারিলাগ না! 

হায়), কম, আমি মানুষ. হইয়াছিলাম। 

কোথায় :সব ভাই ভাই হব *, না আমায় 
দেখে সবাই পালায় | ছে দেব! কেন আমার 

এ জঘন্ত বৃতি হইয়াছিল? আবার ফেল 

রাঞ্জিল, ভাই ভাই ভাই। বাল্সীকির নয়ন: 
জলে বৃক ভাগিয়া! গেল। ভাবিলেন, কি 
পাপই করিয়াছিলাম! এ শ্বতি কি নিবিবে 

বাশী- “ভাই তাই হব ১” কিন্ত কারন, এ কথ 
ফির প্রাণে উদিত হইল'না। 

লবাভারভ। এ 

না]? আরও নয়নে দরবিগলিত বাশ্পপাত হক, 

তে লাগিল !৮ শেষে এই বান্ধীকির ভাই ভাই 
গানে জগ* মাতিয়! উঠিল। দন্দ্য দন্থ্যবৃস্তি 
ছাঁড়িল। বশিষ্ট বিশ্বামিত্রকে কোল দিল । 

স্পৃন্ঠ অস্পৃপ্ত, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, মনেচ্ছ 

যবন, রাক্ষন বানর, নকলে ভাই ভাই হুইল। 
সকলে সকলকে কোল দিল। স্বয়ং ব্রহ্মা 

আসিয়। আজি বাল্মীকিকে কোল দিলেন। 

ব্রক্মা বলিলেন “বালীকি তোমারই জয়” ; 

বরুলে গাইল বাশ্মীকির জয়? দিকদিগন্তে 

প্রতিধ্বনিত হইল “বালীকির জয়” । আজ 

এ দাঁনত্ব ও ছুর্ধণীতির আধার মগ্ন ভারভে 

ধ্বনিত হউক-_বালীকির জয়”; “নীতির 
জয়” প্ধর্মের জয়? | হরপ্রসাদ ! তোমার 

লেখনী অমরত্ব লাভ করুক। 

২। অবৃনবপ্রক্কতি | (শারীরিক, মানপিকঃ 

নামান্দিক ও আধ্যান্মিক )। ভ্রীক্ষীরোদচজ 

রায় চৌধুরী এম্,এ, প্রণীত । মূল্য তুই টাকা । 
এই গ্রন্থে সরল ভাষায়, অতি সহজ-বোধ্য 

করিয়া, মানব-প্রকৃতি যে জ্রমবিকাশশীল, 

তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে । আজি কালি 

সভ্য-জজগতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এষ 

তত্ব লইয়। খুব ধুম চলিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা 
ভাষায় এর গ্রন্থ এই প্রথম। ন্ুপ্রসিদ্ধ 

ডারউইন, ওয়ালেস, লাবকৃ, ছার্বাট স্পেন্সর 
প্রভৃতি আপন আপন গ্রন্থে এই মতের পরি- 
স্কুটন কার্ধা সমাধান করিয়াছেন। সংক্ষেপে 
সে সকল তত্বের সার কথা যত রল। যাইতে 

পানে ক্ষীরোদ বাবু তাহা দক্ষতার সহিত 
বলিয়াছেন । ক্লেমন করিয়! অসভ্য মনুষ্য সভ্য 

হুইল, উলঙ্গ কাপড় পরিল, সমাজ গড়িল। 

বিবাহ পদ্ধতি, করিল, ধর্শালোচন1 করিল, 
এ সকল কথা জানিবার লন্ কাহার না কৌ» 

তৃহল, উদ্দীপ্ত হইবে? ক্ষীরোদবাবু এরূপ শ্রস্থ 



৭৪. 

গ্রঁচার করিয়া! দেশের একটী অভাব পুরা- 
ইয়াছেন। ক্ষীরোদ বাবু এই গ্রস্থ প্রণয়নে বছ 
কই ম্বীকার করিয়াছেন) এখানি বাঙ্গাল 

ভাষার একটী অপূর্ব রত্ব। এ রত্বের আদর 
কি বঙ্গে হইবে না? আমাদের বিশ্বাস, নিশ্চয় 
হইবে। গল্প পড়িবার দিন যাইতেছে। 
পুস্তক খানির ছাপা বেশ; অক্ষর বড় বড়, 
কাগজ ভাল, ৩৩৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । কিন্ত 

একটী কথা। ক্ষীরোদবাবু খরস্থখানির মূল্য 
কিছু অধিফ করিয়াছেন। ক্ষীরোদ বাবুকি 

ভাবিবেন,জানি না)তিনি চারি টাকা স্থলে ২. 

ট/ক। মূল্য করিলেন । আনরা তবুও বলিতেছি, 
গ্রন্থের দান বড় বেশী। যুবক যুবতীর প্রণ. 

য়ের কথা থাকিলেও এভ দামে সহজে এ 

বঙ্গদেশে পুস্তক বিক্রীত হইত কিনা সনোহ। 

এদেশে এ একার গ্রন্থ পড়াইতে হইলে, মূল্য 

আরও একটু-কম কর! চাই। 
ও | শোভনা । অথব। ভবিষ্য ইতি" 

হালের একটা অধ্যায় । প্রথমভাগ | শ্রীহরি- 
দাস ভারুত্ী প্রণীত, মুল্য ১। আমরা এই 

নাম্বের একখান পুস্তক সমালোচনার অন্ত 

পরাগ হইঘছি। প্রাপ্ত হইয়াছি_মনোযো- 

গের সহিত সমস্ত পড়িয়াছি। "পুস্তক খানি 

ইতিহাপ, ন। নাটক, না উপুস্তাস, ইহার কি 
'ামরা. বুঝবিলাম ম1। পুস্তক্ষ খানির দৃষ্ঠ- 

গুলি কতক নাটকের মত, কিন্তি যাহা ভবি- 

বাতে ঘটিবে.. তাহ! নাটফেক্স বিষয় হইবে 
কিনে? ভবিষাৎ সম্বন্ধে আমর] এই বুঝি, 
বাকা আগা গ্রে নাই, এ হিসাবে রূপ 
গল্পকে কেবলই কল্পন। বলয়! ধর! যায়। 

গ্রন্থককারের . কবক্সনিক ভবিষাতের চিত্র যদি 

সা হয়-প্ভাবে বঙ্গলমাজ একদিন করি 
সমাজ হইরে--আঁচায় ব্যবহার লামাজিক 

রীতি নীতি, বেশতুষা লকলই সঃহেবী 

নবাযভারত। (১ম খণ্ড১১২শ সংখা । 

ধরণের হইবে; কারণ শোভনার চিত্র বঙ্গ- 

সমাজের চিত্র নহে, ফিরিঙ্গি সমাজের সচিত্র । 

এ প্রকার চিত্র গ্রন্থকার যদ্ব করিয়। কেন: 

অকিলেন, বুঝিলাম ন1। গ্রস্থকার সছুদ্দেস্ঠ 
সম্মুখে রাখিয়! পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহার 

বিজ্ঞাপনে বুঝিলাধ ; কিন্তু লীলাবতী ৪ 
"শশিভ্ষণের চিত্র আকিয়! তিনি শ্ত্রীস্বাধীন- 
তার কুলে ষে কি গাঢ়তর কালিকা লেপন 
করিয়াছেন, তাহা কি তিনি বুঝিতে 
পারেন নাই 1 স্ত্রস্বাধীনতার ফল যদি এরূপ 

শোচনীয় হয়, তবে তাহাকে কে আদর 

করিবে ভবিষ্য বঙ্গ-ইতিহাসের এ প্রকার 

চিত্র আমর] কল্পনাও করিতে পারি না। 

বঙ্গীয়ষমাদ গঠনের সময়ে এ প্রকার চিত্র 
সর্বনাশের মূল। পুস্তক খানি পড়িলে বোধ 

হয়, ষেন কতকগুলি .ধর্শ উপদেশ দিবার 

জন্যই পুস্তক খনি লিখিত হইয়াছে; এই জন্ 

গ্রস্থকর এমণ অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প বংগ্রহ 

করিয়ছেন, যাহার সহিত এই পুস্তকের মূল 
চিত্রের সহিত সম্পর্ক নাই। দৃষ্টান্ত ভূলিব 
না, যিনি পুস্তক খানি পড়িবেন, তিনিই 

বুঝিতে গারিবেন। ইন্দুভূষণ, প্রেমমালার 

চিত্র, মাতালের গল্প, এ সকলই এই 

উদ্দেস্তে লিখিতব। স্তাম। শশিভ্ষণের ভ্ত্রী নহে, 
অথচ াহাদের ব্যবহ্ার এত ঘ্বণিত যে, কোন 
ভদ্র পরিবারে এরূপ ঘটে, বোধু হয় না । 

ইন্দৃভূুষণ এই মাতাল ছিলেন, বদ্মাইসের 
শিরোমণি ছিলেন, হঠাৎ রং বদলাইলেন,_- 
একেরায়ে সংস্কারক হইলেন! কি স্বৃত্রে তাহা 

্রস্থকারই জানেন । পুস্তকে বিশেষ কোন, 

ঘুটনার বা কারণের উল্লেখ নাই। গ্রস্থারভে 

জন্ম ডিথি-_সাহেবি চালচল.তি শিক্ষার 

চরম ঞ্সাদর্শ সেখানে গান হইতেছে,_ 
প্রেমালাপ হইতেছে,_দুগ্বেন হইতেছে, আরো 



চৈত্র, ১২৯০) 

কত কি? পরে কোর্টসিপ হইতেছে, সেও 
সাঙ্ধেো প্রণালীতে । যাহার এই প্রকার 

সাহেবী চাল চল.তির পক্ষপাতী, ত্াহার। 

এ পুস্তকের আদর করিতে চান, করুন । 
আমরা ইহার ভয়ানক বিরোধী । যখন 

ভারতের এ প্রকার শেচনীয় অবস্থা দেখিব, 

তখন বক্ষ ভাসাইয়। ক।দিতে বসিব। 

অনেকের মতে, শোভনার চিত্রটী ভাল 

হইয়াছে। ভাল,-- ইহার পরিচয় সেই শ্কানে, 

পাইলাম যেখানে 'সমতা' নাই বলিয়া! শোভন। 

বিনোদ বাবুকে বিবাহ করিতে অন্বীকৃত 

হইলেন। এইটাই উচ্ছল ঘটন|। কিন্তু পরে 
সে জগ্ত আবার শোভনাকে কণ্ঠ পাইতে 
হুইল ! “এইরূপ ভাবে অপমানিত ও মর্ম 

পীড়িত করিয়! শোভন/র মনে যে কষ্ট হইল, 

তাহা ভূমি আমি কি করিয়া বুঝিব? কখনও 
যদি কর্তবোর অন্থরোধে আপনার হাতে 
আপনার স্বদয়কে উৎপাটিত করিয়া! থাক, 
শোভনার এই কষ্ট কথঞ্চিৎ বুঝিতে পা- 
রিবে '” কর্তবা পালন করিতে যে সক্ষম হয়, 
তাহার, আবার কষ্ট হয়? নুগ্তন শুনিলাম। 
যাহার হয়, সে নরকের কীট, কর্তব্য তাহার 

মিকট নরক যঙ্রণা। শোভনার চিত্র এইই 

স্থানেই মলিন হইল । কর্তবোর অনুরোধে 

মানব হাদয়ে শেলবিদ্ধ করিয়! ধীস্থারা কখ- 
নও একটুও কষ্ট পান নাই, তাঁহারা শোভ- 
নার কষ্ট কি প্রকারে বুবিবেন ? 

আর একটী কথা- শোভন! [বাঙ্গ।লীর 
মেয়ে, চিরকাল গৃছেই থাকিতেন, বীরত্বের 

বিকাশ পূর্বে যদি কিছু হইয়। থাকে, তবে 

তাহা কেবল কল্পনায় । এই শোভন হঠ।ঘ, 

সেই "গ্রতিজ্ঞার সময়ে” কেমন করিয়। .বুক 
চিরিয়া রক্ত বাছির করিল, আঁমরা বু্ধিলাম 

ন|। এ চিন্র-বিকাশ ভালরূপ হয় নাই। 

নবাভারত £৭৫ 

তারপর লীলাবতীর চিত্র। লীল[বতীর 

চিন্রকে গ্রন্থকার জেদ রক্ষা করিবার জন্তই 

যেন হত্যা করিয়াছেন। এমন “ফুটন্ত 

ফুলকে” এমন করিয়াও পেষণ করিতে হয়? 

এমন সুন্দর হ্বপয়ে এমন হিংসা, এমন ভাল- 

বানা-স্থধায় এমন | অবিশ্বস-গরল, রমণী 

. জীবনে ঘটিতে পাবে, আমারে সে ধারণ! 

ছিল না। লীলাবতীর চিন্রটীর শেষ ভাগ 
একেবারে অস্বাভাবিক হইয়াছে । 

রমানাথের চিবকেও গ্রন্থকার মলিন 

করিয়াছেন । শশিড্ষণের মত একটা পাষ- 
গুকে রমানাথ বহুদিনের আলাপ বাৰ-+ 

হারেও টিনিতে পারিলেন না, ল্লীস্বাধীন- « 

তার সীম! অতিক্রম করিয়া! লীলার সন্িত 

এখানে ওখানে পাঠাইলেন, নির্জনে আ.- 

লাপ পরিচয় করিতে দিলেন, কত কি 
করিলেন। সব কাহিনী বলিতে গেলে পুস্তক 

বাড়িয়া বায় । সেই শশিতৃষণ লীল।কে ফাঁদে 
ফেলিয়া ধরিল--গেপনে বিবাহ করিল। 
উদারতার দিকে দেখিলে-_-ইহাতে রষা- 

নথের ক্রোধোস্মত ন! হইলেছু ভাল হইত । 

যদি হইলেন) "তাঁষ আবার আপোল কি 

-_ভয় কি?-ল্গীভিপরায়ণ লোকে এমন 
জঘন্য কার্ধ্যে বঙ্কান্ভূতি দেখাইতে-পাঁরে না । 
সেই পৈশাচিক ধিবাহের সংবাদ রমানাথ পরে 

সংবাদ পত্রে গ্র্রষণা করিয়া নাদিলে কি 
ক্ষতি ছিল? ধ্র্টাকা না দিলে ফি হইত? 
_লোকে নিন্ট) করিত? তাতে রষানাথের 

কি হইত? এই কপটতায় এইরীপ ঢাফা- 
ঢাকতে বঙ্গ সমাজের, ভয়ানক অসি হই- 
তেছে। রমানাথের চিত্র এইধানেই গেল। 

ফোন চিত্রের বিকাশই এ পুস্তকে ভাল 

হয় নাই, শোভন, রমানাথ, লীলাবতীব চিতই 
, প্রধান) তাহাও এই প্রকারে মাটী হইয়াছে। 
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পুস্তকের শেষাং্শ কিছু এত্রজালিক | 
ভাবে পূর্ণ, রস্ককার কিছু বৈচিত্রময় করিতে. 

চেষ্টা পাইয়াছেন। বিরাট পুরুষ, এ বৈশা- 

খের চতুর্দশী, প্রতিজ্ঞা, এ নিশীথ সঙ্গীত, 
নদী তীর, এ সকলে বৈচিত্র্য আছে, কিন্ত 
নৃতনত্ব নাই। ম্যাট্পিনীর 'নব্য-ইটালি। 

সংগঠনের পর আননামঠে' বঙ্কিম বাবু 
বৈচিত্র্য দেখাইতে পারেন মাই) বক্কিমের " 

পরে আবার মে চেষ্ঠা! কেন? বস্ধিম শক্তি- 
পালী লোক, তবুও কতক ভাব ঢালিতে 

পারিয়াছেন। কিন্তু শোভনায় কিছুই হয় 

মাই, কেবল বক্তৃতাই সায় হইয়াছে। সেই 
: চতুর্দাশীর দিন গ্রতিজ্ঞার পরে সবলে সহিত 
পরিচয় হইল--সেখাঁমে দেখ] গেল, রমানথ, 

যোগীন্রনাথ, ইনদুভূষণ, বিনোদ্বিহারী, আর 
সেই শোঁতন1; কি স্থত্রে সকলে মিনিলেন। 
আমাদের সামান্ বুদ্ধিতে পাইলাম না । ভার- 
পর সেইখানে হঠাৎ দেবেন্নাথ, শোভনার 

পিতা উপস্থিত; কি স্ৃত্রে ভগবান জানেন ! 
গ্রন্থকার বেশ মিলন দেখাইলেন । তারপর, 

জয় ভারতের ছয় গাইলেন। বেশ শুনিলাম, 

বেশ 'দেখিলাম। শোভন্ীর পরিণাম কি 
হইবে, পাঠক অন্গুমান করিয়া বলিতে 

পায়েন বলুন, আমর] সে সঙ্বদ্ধে কিছু বলিব 
মা। . 

. পৌষের কথা অনেক বললাম, গুণের 

কথ! একটু বলি। মলাটের ছবিটা ভাবপুর্ণ_ 
আস্মনি্ভর ও আত্মবিসর্ন ভারতকে স্বাধী 

নভার দিকে তুলিয়। দিতেছে, এ বেশ চিত্র 
পুস্তকে এ চিত্ধের বিকাশ দেখইতে পারিলে 
বড়ই ভার হইত, তাহা হয় নহি। ; তবুও ইহ! 
ভাবপুর্ণ। পুুকের ভাষ। মন্দ নহে,তবে ফুটন্ত 

মস্ত, পড়ন্ত প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার-বাছল্ 
কিছু আভি-কঠোর হইয়াছে। যাহা হউক 

. মব্যাভীরত। 
সস শব 

তাষাড়ম্বর বড় নাই। অস্থকার নূতন প্েখক; 
তাহার হাঁতে যাহা হইয়াছে, ইহাতেই তাহা, 
কে ধন্যবাদ দিত? আজ কাল খে প্রকার 
অসংখ্য অসংখ্য গল্পের পুস্তক ছারপোফার 
হায় সাহিজা মংসারকে ঘেরিয় ফেলিতেছে, 
শোভনা তাহাপেক্ষা অনেক ভাল । কিন্তু এ 
'ভালতে প্রকারের ও তাহার বন্ধুবা ধাবদিগের' 
অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই৷ 

৪1 জঠাদশ বিদ্যা ৷ অর্থাৎ বেদ বেদা- 
ঙ্গাির ঝুল অর্থ। প্রীগোবিন্দমোহন রায় 
বিদ্যাবিজোদ কর্তৃক প্রকাশিত আমর গো- 
বিন্দ বাঝুর লীলাবতী পড়িয়া সুখী হইয়াছি- 
লাম। কিত্বতীহা় এ অ্াদশ বি] যে কেন! 
প্রকাশিত হইয়াছে, ঠিক বুঝিতে পারিডেছি' 
না। ৬, পৃষ্ঠায় বেদবেদাজাদি অষ্টাদশ বিদ্ীর 
স্কুল মন্ত্র কে বুঝিতে পারিবে, জানি ন1। 
বাহার মুল শান্াদি পড়িয়াচ্ছের, তাহারা 
কেবল বলিতে পারেন যে, হা! অসুক দর্শনের 
তা্পপর্ধ্য এই, কিন্কা! এই নয়। তথ্যতীত ইহা, 
হইতে কাঙ্ারও কিছু বুঝিবার সাধ্য নাই। 
এ গ্রন্থ খানিতে লেখ আছ্ছে, এখানি প্রথ্ 
খণ্ড। যদি প্রথমখণ্ড কেবল মাত্র 1৫9% হয়, 
তব আপতি নাই, হয়ত দ্বিতীয় খণ্ডে সকর্ল 
শাকের স্কুল মর্ম গ্রকাশিত হইবে! .ভাছ' 
হইলেও প্রথমখগ্ডকে হয়, দ্বিতীয়খণ্ড হওয়া 
উচিত, অথবা পরিশিষ্ট হওয়। উচিত । গেম 
ইংরাজিতে [919] ০£১1108078) আহ্ছ, 
এরূপ বাঙ্গুলায় একথানি পুস্তকে সংস্কৃত দর্শ, 
নাদির পরিষ্কার ভাবাদি প্রকাশিত হওয়া 
প্রয়োদনীয়। শ্রীদূত বাবু অক্ষয়কুমার দর্ত 
মহাশয়ের উপাসক সম্প্রদায়ের ্বিতীয়ভাগে 
ইহা, কতকাংশে সাধিত হইক়াছে। কিন্ত 
এধনগুবিস্তারিত কূপ কিছুই হয় নাই। 
বিদ্যাবিনোদ মহাশয় ধরি তাহাই পারেন, 

(১ মখণ্ড, ১২শ সংখ্যা, 
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করুন, নচেৎ এরূপ অষ্টাদশ বিদ্যার প্রয়ো- তাহ!র নিকটে অবস্থা কৃতজ্ঞ হইবেন। এ 

জন্ীয়তা অতি অন্প। প্রকার পুস্তকের আদর না'হছইলে আর কিসের 
৫। কি কর্তব্য। শ্রীহরিমোহন বন্দেযো- | আদর হইবে? রামদাস বাবু দীর্ঘনীবী 

পাধ্যায় প্রণীত। বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক | থাকিয়া! দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন। 
আন্দোলনকে দেশে স্থায়ী করিতে হইলে কি] ৭। আদর্শ কৃষি ।-ময়মনপিংহ শ্বারপ্বত 

. উপায় অবলম্বন. করা বিধেয়, এ পুস্তকে তাঁ- | সমিতি হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত? শ্রীশশ্ভূষণ 

হারই আলোচনা হইয়াছে । পুস্তক খানি গুহ প্রণীত, মুল্য ১।*। পুস্তক খানি বেশ 

পড়িয়। সুখী হইলাম। গ্রস্থক!র বিজ্ঞাপনে, পরিপাটী, দেখিতে ভাল, পড়িতে ভা । 

লিখিয়াছেন, “শুধু অর্থ সংস্থানের চেরা | কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে এই পুস্তকের 

ন] করিয়া যাহাতে সমিতি-স্থত্রে আমাদিগের আদর হইবে, আমাদের' বিশ্বাস নাই। 

মধো এক সংস্থাপিত হয়) তদ্বিষয়েই ৷ কারণ ইহা পড়িবে কে? পড়িলেই ব। ইহা 

সর্বাগ্রে 'আমাদিগের চা করা কর্তবা।” | দ্বারা উপকৃত হইবে কে? এ দেশের নিরক্ষর 
গ্রন্থকারের এ মনটা অত্যন্ত সারগর্ভ । অস্থকার | কৃষকশ্রেখ্মী কখনও পুস্তক দেখিয়া স্বতিকা- 

্বীয় মন্তব্য প্রকাশাস্তে একতা সংস্থাপন | কর্ষণ করে না, বীজ ৰপন করে না, শম্ত 
উদ্দেস্তে একটা সমিতি কি প্রণালীতে চলিতে | কাটে না । বিশেষতঃ এ পুস্তকে নুতন উপ- 
পারে, তাহার কতকগুলি নিয়ম নির্বাচন : দেশ অতি অন্পই আছে, যেমন মান্ধাতার 
রুরিয়াছেন। গ্রস্থকারের উদ্দেন্ঠ সফল হউক, ; জামল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহারই 
আমাদের একান্তিক প্রর্থন; | | বর্ণন) আছে, স্মতরাং এ পুস্তক পড় 

৬। রত্ব-রহস্য | নানা শা হইতে । উপকৃত হইবে কে, বুধিলাম না। তবে 
জ্লীরামদাস সেন কর্তৃক সম্কলিত । মূল্য ১1 স্বারন্বত সমাজ অবস্ত প্রশংসার পাত্র, করণ 

রামদাস বাবু বঙ্গের একটা রত্ব। ধনীর সম্তান ূ ঘরের টাক! খরচ. করিয়া দেশের উপকার 
বিলাস সুখের পথ পরিত্যাগ করিয়। দেশের | করিভে চে! করিতেছেন। গ্রস্থকারকেও 

এই প্রকার পক্ষোদ্ধার করিতেছেন, ইহা ূ প্রশংসা! করি, তিনি অন্ঠান্ত অনৈক খ্রস্থকা- 

দেখিলে কাহার মনে না সুখের উদয় হয়? ৰ রের চায় অসার প্রবন্ধাদি লিখিয়া সময় নষ্ট 

অর্থের সদব্যবহার কি প্রকারে করিতে হয়, | করেন নাই । শশিবাবুর পরিশ্রম সার্থক হইলে, 

রামদাস বাবু তাহু!র উজ্জল দৃাত্ত দেখাইতে- | আমরা সুখী হইব। এস্থলে একটী কথা 
ছেন। আমাদিগের দেশে পূর্বে কি ক্কি রক্ত বলিব, ভারতস্ুুদ হইতে “ভারতের কৃষি .ও 

ছিল, কি প্রকারে কোথায় পাওয়া যাইত, , বাণিজ্য, প্রবন্ধটী না তুলিলেই ভাল হুইভ 
কি ব্যবহারে আসিত, কি করিয়া বিশুদ্ধ; কারণ, তিনি উক্ত পত্রিকা যে প্রস্বটী 
রত্ব সকল পরীক্ষা কর! হইত, প্রাচীন মস্ত | | লিখিয়াছিলেন, তাহা এত পরিবর্তিত ও 

এস্থদি হইতে ডাহার দার লিপিবদ্ধ করিয়া!) | সংশোধিত হইয়াছিল যে, তহ!কে একটা 

'রত্বরহস্য' নামক গ্রন্থ খানিকে তিনি এ.ব* | নুতন প্রবন্ধ বল! যায়, শশিবাবুর প্রবন্ধ ন। 

সর সাহিতা-জগৎকে উপন্থার দিশীছেন। ৃ বলিলেও চলে | এই সংমাস্থ বিষয়ে উদশস্টীন 

সাহিত্য জগৎ তাহার, উপহ!রে উপকৃত, : । থাক!ই উচিত ছিল ।, 
?৩ 

৮ ০০৮ পাপা 



এ 

৮ দুর্গোৎব--উদ্ভট কাবা ।- 

ভাল লাগিল ন।। গ্রর্ককার বিরক্ত হইবেন 

ন1। খা পুস্তক প্রকাশে দেশেরকোন উপকার 

হয নাই, এবং হইবে না। 

৯] 40) [সত - গো) [০10217055, 9৮ 

[15911 149 1৯৮৮, মূলা ২ কি করিলে 

মানুষ সুধী হইতে পারে, গ্রন্থকার .বিজ্ঞহার 

সহিত তাহা, সাধারণের উপকারের জনা, 

লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ।, কিশেরীলাল বাবু: 

চিন্তশীল ধাশ্দিক লোক, তাহার পুস্থক 

পড়িতে আমর! খুব ভালবানি । এই প্রব- 
ক্ধাটী পড়িয়াও আমরা সুখী হঈলাম | ছঃখ 

এই রহিল, এ পুস্তক সদেশের গনেকেই 

বুনিবে ন!। কিশোরী বাবুর স্ঠায় লোকের 
বাঙ্গল। ভাষার উন্নতির জন্য চেষ্টী কর! 

উচিত । তাহাতে দেশের উপকার হইবে 

--দেশের উপকার হইলে তাহার লাভ 
হইবে। রী শর্ 

১০। ঘেদিয়! বালিকা । শ্রীউমেশ 

চন্ধ দত্ত সঙ্কলিত) ও শ্রীআখ্ভোষ ঘোষ গ্বারা 

প্রকাশিত । গৃহপাঠা পুম্তকাবলী । মূলা ৭ 

বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ স্ুুরুচিপূর্ণ একপানি 

পুস্তক! প্রকাশিত হইরাছে দেখিয়া আমরা 
ধারপর নাই সুধী হইলাম। বর্ঘমান সময়ে 

শ্রীলীকদিগের পাঠোপযোণী পুস্তকের সংখা! 
নিতান্ত অল্প । এই সময়ে 'বেদিয়। বালিকার, 

নায় সরল: ম্রুপাঠা, উপদেশপুর্ণ পুস্তক যে 

গৃহে গৃহে অধীত হইবে, আমদের সে বিষয়ে 

সন্দেহ নাই'। আলসের চিত্রটী এত সুন্দর, 

ধিনি পুস্তকখানি পড়িবেন, "তিনিই স্তুণী 
হরেন, ন্িনিই উপকত হইবেন। প্রকাশক 

টিকই' বলিক্ীছেন_ ই পড়িতে চার 

করিলে শেষ ন? বরিয। ছাড়িভ্রেপারিবে না।” 

২১ স্কষক বালা-দিভতিনত পীিকাব্য, 

শবাভারত। 

শা আপ পপ 

1 
(১ম 4৪,১২শ লংখ্যা। 

মূলা 1০, ইংল গুগমম প্রয্নামি-ভিক্ষাথি-বির- 

চিত। এগানিও গৃষ্গপাগা পুস্তকাবলীর মধ্য 
একপাঁমি। হট্টক একখানি, তাতে কিছু 
আলে যায়না । এ প্রকার পুস্থকে মহ্িলা- 
দের বড় উপকার হয় শা. প্রণয় শিক্ষা 

সংসারের চরম শিক্ষা নহে, পত্র চিহায 

অ:রোভণ করিলেই নারীজম্ম সাথক হয় ন!। 
সহমগণের অথ তাহা নহে। শাঙ্গবলে, ন্ম- 

চর্যা ও ব্রঙ্গনি্ হ৪য়াই জীবনের উদ্দেশ্য ;-_ 
্রন্ষমনিষ্ঠ হইলে; সংস্ারাশ/ভ মরিয়। যায়) 

তাহ,ই ম্বহমরণ4 ইহ। পতেও এ নুশংল শে|কা- 
বহ ঘটনার ফীয়াময়ী দ্বপ্ন আবার ভারতে 

লাগাইর। লাভ.কি, উপকার কি, সুখ কি? 

একজন মানুষের জন্ত আর একজন মানুষ 

মরিবে, এ কুঞ্সথা দেশ হইতে ধেত হই- 

য়'ছে, বচিয়াছি। আবার সে চিত্রের 

গ্রলোভন কেন?-- প্রণয় ভাল, প্রেম ভালঃ 

তাহা জানি, তাহা মনি; কিন্তু নৃশংস 

ব্যাপারের আদর কে করিবে? মহিলাদের 

যাহাতে ধন্ম-জ্ঞান বদ্ধমূল হয়, তাহার জন্ঠ 

চেষ্টা করাই উচিত। গ্রাণয়, বিচ্ছেদ প্রেভৃতি 

লই! ইতীহারা মগ্ন, তাহাদিগকে আর সে 

শিক্ষণ প্রদানে লাভ কি? আর একটা কথা, 
কুষকবালার চিন্ররটা কিছু জন্ব'ভাবিক হষ্টয়া- 
ছে। গৃহপাঠা পুস্তকাবলীর তালিকায় এই 
অসাময়িক পুস্তকখানিকে না৷ রাখিলেই ভাল 

হয়। তবে লেখকের কবিতা লিখিবার যে 

রিলক্ষণ ক্ষমতা আছে, তাহাতে সনোহ নাই॥ 

৷ কৃবকব'লার লেখা ভাল, পড়িলে ন্ুুথ পাওয়া 
গায়, ইহাতে যথেই বৈচিত্রানক্ টন! র. 
বমাবেশ আছে” তাহা, লালিত্য আছে,ল 

| তাঙ্ছাছে মধুরতা আছে। গৃহপাঠ্য পুন্থকা- 

| বলীস্ে খই পুস্তক খন না থাকে; ইহাই: 

( একা আফ্রোক | 



চৈগ্র, ১২৯* 1) 
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মবাভারত' ] ৫৭৯, 
কপার পাশ ক স্লিপ পপ এটা ০ পপ কী পাপী * পি 

সাঙগৎন্রিক কার্যযবিবরণ। 
সভার কার্ধাবিবরণ খানি পাঠ করিয়। শ্মুখী 

(এপ পা চট ০ সক অর 

১২। শ্ীপুর-ছিতসাধিনী সভার তীয় ূ  প্রশংসা না করিয়া পারিলাম না। লেখক 

আমর, এই | যিনিই হউন, তাহার গল্প রচনার ' বেশ 

| শক্তি আছে। হবে লুধদয়াল-বৈদ্যনাথের 
হইলাম । বিনা আড়ম্বর়ে সাভা শ্রীপুরে অনেক | বাড়ীতে গেল কেন, বুঝিলাম ন1) এইরূপ 
গুলি হিতাহুষ্ঠানের স্ুুত্রপাত করিয়াছেন । 

সভা হইতে অনেকগুলি দরিপ্র ছাত্রের স্কুলের 
বেতন -দেওয়। হয়, গ্রাম. পুন্ভকালয়টীর 
তত্বাবধান করা হয়। এন্ত্তিন্ন সাধারণ শিক্ষা 

বিস্তারের জন্য একটা নৈশ বিদ্াালয় স্যাঁপন : 

করিয়াছেন, এবং স্ত'নীয় বালিক! বিদ্যালয়: ৃ 

টার তত্বাবধান করিতেছেন ৷ অত্যান্ত সুখের 

বিষয়, ১২৮৯, 'লাল্লের, শাধণ হইতে ১২৯০ 

সালের ভা পর্যন্ত সভ1 হইতে ৪৪০ জন 

রোগীর.চিকিৎ্স। করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ৩৬৭ 
জন আরোগ্য হইয়াছে। ইহা! ভিন্ন সভা স্থানীয় 
মিউনিসিপালিষীর সংশোধনের জন্য বিশেষ 
চেষ্টী করিয়:ছেন। এ সভাটীর কার্ধয প্রণা- 
লীর মো কিছুই জাড়ম্বর পৃ হয় না। বাবু 
ফনীল্াযোহন বন গুভৃতি কয়েকজন ৎ- 

সাহী- ঘভা থাকায় সভার বিলক্ষণ উন্নতি- 

হইতেছে “আমর! ঈশ্বরের নিকট, এই 
লতার দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করি: ৮ 

১৩। বাঁশরী-_নবন্যাপ। মূল্য 1৯, ্থ- 
কারের নাম নাই। এই কু পুস্তকে একটা 

কু গল্প আছে; গল্পটার, প্রথম্াংণ তত ভাল 

নহে, "প্রিয়তম, প্রাণাধিক” প্রভৃতি কতক 

গুলি অনাবশ্যক বাহ্য প্রণয়-প্রীকাশক কথার 
ছড়াছড়ি দেধিয়! মনে একটু ছুখের উদ্রেক. 

হইয়াছিল ।, মনে 'করিয়াছিল।ম, বিচ্ছেদ- 

সঙ্গীত প্রচানই এ পুস্তকের উদ্দেশ্য । সে। 

রম দুর হইয়াঁছে। । পুস্তুক খানি শোক উদ্দী- 
পক ।ঞ প্রকার ুন্তক প্রচারে দেশের উপ. 

হার. আছে--স্াযী ফল: ফঙে। লেখকের 

আস জপ 

। মা করিলে গল্পের মিল হয় না বলিয়া জোর 

করিয়া ফেন এরূপ করা হইয়াছে । ঘটনার 

সামঞ্জস্য, কার্ধ্য কারণ উত্তনরূপ প্রস্ফ,টিত 
। করিতে না পারিলে আর গ্রস্থকারের প্রশংন। 
কি? 

১৪. অজেপুমতী_লাটাগীতি-মূলয 1গ, 
শ্ীযুক্ত বাবু গুরুদাল চট্টেপাধ্যীয় কর্তৃক 

প্রকাশিত । গ্রস্থকারের নাম নাই। ভাল 

| লাগিল ম! বলিয়া পুন্তক পড়িয়া! শেষ করিতে 
পারিলাম ন1। গুরুদান বাবু শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, 
তিনি পয়সার লোভে আজ কাল মৃত-সাহিত্য ' 

ভাশার লইয়া ব্যবস1! চালাইতেছেন, এজন্ত 

আমরা বড়ই ছুঃখিত আছি। গুরুদাস বাবুর 
দোকান কালে কি বটতল! হুইয়! উঠিবে? 
গুরুদাস বাবুকে অনুরোধ, করি সাবধান 
হউন, তাহার নামে কলঙ্ক.আমাদের অসঙ্য। 

১৫. । পাক্ষিক নমালোচক। 
তৃতীয় সংখ্য। পর্মযস্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। ফান্ঠন 
মাসে এই জভিনব পত্রিক। খানি প্রকাশিত 

হইয়ছে। বর্তমান সময়ের একটী শুভ লক্ষণ 
এই, অনেকেই ইংরানি-প্রমুখ ইর়ও বেঙ্গলের 

দল পরিত্যাগ করিয়! বাঙ্গাল! সাহিত্য জগ- 
তের উন্নতির জগ্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। 

দেশে থাকিব, দেশে বড় হইব, দেশেই শি-... 
খিব, দেশেরই" উন্নতি করিব, -অস্তিমকালে 
দেশেরই মৃত্তিকাতেই অস্থি মিশাইব /-দিন 
দিন শিক্ষিত সম্প্রদ!য়ের মধো এই বাসনা, 
প্রথল হইয়া উঠিতেছে। বঙ্গ-যুবকের নখ . 
তেজের, নব উষ্ঠদাছের পরিচয় চ1ও ? ১২৯৭ ০ 

শত শত টা ম্র্ঃ আব পৃষ্কের | | লালের নি কয দমাদের দিকে চাধিয়। 



2 | নব্যভারত । (১ম খত, ১২শ যংখা। ।, 
সান 

ভিত ০০
০০ সপ পি তিিপস্পি আপা পপ 

দেখ। জাতীয় ভাষার উন্নতির জন্য এত লোক 1 বড় কিছান্থুয বড়? অষ্ঠা ঝড় কিন পদার্গ 

খটিতেছে, একি স্ুখের চিত্র"! ইনার মধ্যে | বড় ?--এই কথা লইয়া পৃথিবীতে কৃত তক 

একটা ছুঃখের রেখাও আছে-_উৎসাহ দীর্ঘ- বিভ্ুর্ক চলিয়া আমিতেছে। কেহ বলিতে- 

কাঁল স্থায়ী হয় না। যেমন উঠিল, অমনি ূ ছেন--সংদারই বড়--মানুষই শ্রেষ্ট, বিজ্ঞ,নই 

পড়িল,,অমনি মরিল। উঠা, পড়। দ্ে- ৃ পুজয,বিকাশই লক্ষ্য; বলিতেছেন, ঈশ্বর 

খিতে দেখিভে আমাদের চোক ঝলাপাল। র নাই, থ[কিলেও তাহাকে বুঝা যায় ন।, ধর! 

হষটয়া উঠিয়াছে)_এক চোকের হানি মিবিচ্চে মায় না। মিল, কম্টীর মাথা ঘুরি গেল, 

না নিবিতে আর চোকে অশ্রু দেখ! দিতেছে । । পেন্সার কুল ধরিতে পারিলেন ন।। ইথরের 

এমনি হইয়া উঠিয়ছে-এমন আর অভ্যুদ- | শত, প্রোটোপ্রাজমের মত, কত মতই উঠিয়। 

য়েও আনন্দ খেলে না”তিরোধানেও ছুঃখের ঈশ্বরকে জানব রাজা হইতে বহিষ্কাত করিঝ।র 

উদ্দেক হয় না। অবশ্ঠ স্বীকার করিব, ইহা। | জঙ্গ চেষ্টাকরিল। চেগ্নার ফল কি হইল? 

বড় শুভলক্ষণ নছে। কি করিব, ভাব ত। সকলই ধূরলির ষ্ঠার. উড়িয়া গেল ! কেন বলি- 

বুঝিতে পারি না ;_উঠিতে দেখিলেই মনে তেছি? মানবের জ্তরের নিগুঢ়তম স্কানে 

হয়--অবোধ শিশুর হাসি বুঝি অনেকক্ষণ যে ধশ্মেরপিপাসা- অগ্ার প্রতি জবিচলিত্র 

: খ্াক্কিবে না-_বুঝি রৌদ উঠিতে লা উঠিতেই তক্তি-_অগার অনুভূি (0905010080889 ) 

উলিয়। পড়িবে । হাঁয় গত বসর কত উঠিল, | ছিল, ভাহ] তিরোহিভ হইল না; কখনও 

কত পতি 1! পাক্ষিক নমালোচক আমাদের যে হইবে, তাছারও সম্ভাবনা নাই। দকল 

আদরের জিনিষ, কিন্থ কত দিন থাকিবেন, চর্ণ বিচুর্ণ হইয়। যঃইবে, মহান্ ঈশ্বরের এক 

জানি ন।; ভাই প্রাণ খুলিয়া আনন্দ প্রকাশ চুলও টলিবে ন।_ ঈশ্বরের-রাজ্যের একচুলও 

করিতেও ইচ্ছা'হয় না। একে একে ভিন | বিংশ হইবে না। তর্ক বল, যুক্তি বল, জ্ঞান 

সংখা। পাইলাম _কিস্ত ঠিক যে সময়ে পাওয়া বল, বিজ্ঞান বল, মত বল,সকল পরাস্ত ইইর। 

উচিভ, সে সময়ে পাইলাম না। এ লক্ষণ ঝড় যাইবে_এ অনস্ত শক্তির নিকটে ! তাই হই- 

ভাল বোধ হয় না। পাদ্দিকের গ্বর ভাল, | তেছে। সাম্প্রদায়িকত। বিলুপ্ত হইঠেছে,_- 

আকৃতি ভাল, মত তাল, _আড়ন্বরশৃচ্যঃ মনবের আম্মার আম্ম'য় মিলনের ধশ্ম, যাহা 

জকজমক শৃগ্ভ। পৃথিবীতে এক শ্রে ন্নীর পৃথিবীর আদি-লময়ে ছিব, তাহাই আবার 

সপপসপথ পপ পপ ০ শা নী তিশীশি লা পাশাপাশি শিপ তি শিস 

সমালোচকের অন্ম হয়-কেবল অন্যের নবভীবে, নবতেজে, নব সৌনার্ধে দীপ্চিমান 

নিন্ব। প্রচারের জন্ত ; দেখিয়। স্থখী হই- ; হইয়া জাগিত্বেছে। সমস্ত অধম্ম, অপ 

লাম, এ দমালোচক সে শ্রেণীর নহে । জগ্যের এক দিকে,-প্রকূত ধর্ম-_ প্রকৃত সত্য এক 

দোষ প্রচার ভপেক্ষা নিজের মন্খ্বের পরিচয় | দিকে ;-সত্যোর জয় -.অবশ্তস্ত/বী, ধশ্মের 

দেওয়ান্ডেই শক্তির পরিচয়! সমালোচক | জয় ধরব নিশ্চিত । দাপ্রদাফিত। থাকিবে নাঃ 

দীর্ঘ জীবন প্রাপ্ত হইগে আমরা হুখী হইব । | অধশ্ম থাকিবেনা, -মন্তুষোর প্রধানত থাকবে 

১৬ । 41015090150 ০8) (06 2২910192110 । ন। যাহ] সত্য..২হই থ।কিৰে ৃ এই 

: 91001055 0710160500 : ডা 0. 0. 9৩2. | পুন্তংক এই সূকূল কথ।ই বু+্(ইবার জন চে, 

কে বড়? মা বড় কি পুত্র বড় ঈশ্বর ; করা হইয়াছে, পুক্তকখানে মন্দ হয় নাই। 
০১১১১১১১ 
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